
 

Sulechów, dnia 21.12.2011r. 

WOiZ. ZP-ON/3978/2011 

      /oznaczenie Zamawiającego/ 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie II przetargu nieograniczonego pn.: 
„Usługa przyjmowania odpadów stałych na składowisko” 

 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 

759 z późniejszymi zmianami), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie II przetargu nieograniczonego pn.:„ Usługa 
przyjmowania odpadów stałych na składowisko”. 

 

Zakres modyfikacji jest następujący: 
Przed modyfikacją: 

9.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli 

złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz aktualny odpis 

świadectwa legalizacji posiadanej wagi samochodowej (data legalizacji nie może być wcześniejsza niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 

 
10.1. 

• Aktualny odpis świadectwa legalizacji posiadanej wagi samochodowej (data legalizacji nie może być 

wcześniejsza niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) opisany jako załącznik nr 9; 
 
Po modyfikacji: 

9.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli 

złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz odpis świadectwa 

legalizacji posiadanej wagi samochodowej (legalizacja aktualna na dzień składania ofert); 

 
10.1. 

• odpis świadectwa legalizacji posiadanej wagi samochodowej (legalizacja aktualna na dzień składania 

ofert) opisany jako załącznik nr 9; 
 

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian 

wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin 

składania ofert. Nowe terminy są następujące: 

 

Termin składania ofert:  28.12.2011r. do godz. 10:00. 
Termin otwarcia ofert:   28.12.2011r. do godz. 10:15. 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 
Niniejsza modyfikacja treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i musi zostać uwzględniona przez Wykonawców podczas przygotowywania 

oferty. 
 
Zmianie ulega również ogłoszenie o przetargu. Na stronie internetowej Zamawiającego jest zamieszczone 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

       Z poważaniem 
         

      
 


