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Znak sprawy: MZC.271.4.2020
ZMIANA DO TREŚCI SIWZ
dla przetargu nieograniczonego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą PZP na
Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023) pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin:
Hańsk i Stary Brus – Sektor nr IV Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą
we Włodawie.
Na podstawie art. 12a ust.2 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający
wprowadza do treści SIWZ zmiany informujące o wydłużeniu terminu składania ofert:
Pkt. 11. „Termin składania ofert oraz miejsce i termin otwarcia ofert”, otrzymuje
brzmienie:
11.1. Termin składania ofert:
11.1.1. Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2020 roku, o godz. 10.00.
11.2. Otwarcie ofert:
11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2020 roku, o godz. 12.00.
11.2.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
11.2.3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
11.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje informację z otwarcia ofert.
11.4. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 12.3 przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(załącznik nr 6 do części I SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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SIWZ dla przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023)
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin: Podedwórze
i Sosnówka – sektor nr I Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie“.
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