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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

 
Dot. zdania : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice”. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – 

jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ,  dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ w ten sposób, że : 

 

Dokonuje się zmiany treści załącznika nr 12a do SIWZ – Projekt umowy - w ten sposób, że : 

 

1.  w § 5, ust. 4 po punkcie 4.24 dodaje się punkty 4.25 i 4.26 w brzmieniu: 

 

„4.25 Zamawiający ma prawo dokonać w ciągu roku kalendarzowego 100 kontroli ważeń pojazdów   

świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie Gminy Krapkowice przed i/lub po zakończeniu odbioru odpadów. Ważenie odbędzie się     

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego położonym na terenie miasta Krapkowice. 

Zamawiający poinformuje telefonicznie koordynatora Wykonawcy lub inną osobę wyznaczoną w 

zastępstwie przez Wykonawcę o przeprowadzeniu ważenia z odpowiednim wyprzedzeniem, w 

godzinach  świadczenia usług określonych w § 5, ust. 4 pkt 4.4.” 

„4.26 Zamawiający dopuszcza różnicę pomiędzy zestawieniem ważeń uzyskanych w wyniku 

przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 4.25, a danymi wynikającymi z zestawienia 

ważeń wystawionych przez Regionalną Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub 

kwitów wagowych przedłożonych przez Wykonawcę w przypadku odpadów komunalnych 

selektywnie zebranych, wynikającą jedynie ze stanu paliwa w zbiorniku.” 

 

 

2. w § 13 ust. 2 po punkcie 2.5 dodaje się punkt 2.6 w brzmieniu: 

 

„2.6 w przypadku stwierdzenia innych różnic niż wynikające z zapisu § 5, ust. 4 punkt 4.26.”  

 

 

Mając na względzie powyższe zmiany treści projektu umowy ( załącznik nr 12a do SIWZ ), w 

załączeniu przedkłada się załącznik nr 12b – projekt umowy o nowym brzmieniu. Dotychczasową 

treść załącznika nr 12a anuluje się w całości. 
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