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Witaszyczki, dnia 21.09.2018 r. 

ZGO/ZP/12/2018 

 

ZMIANA  ZAPISÓW 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na   

„Zadanie 1A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – 

waga najazdowa z zadaszeniem”. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 

 

ZMIANA 1: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 5.5 SIWZ Tom I IDW, który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

5.5. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez 

Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

 

ZMIANA NR 2: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 14.12 SIWZ Tom I IDW, który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

 

14.12.Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć  

w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

 

„Zakład Gospodarki Odpadami” 
Sp. z o.o. w Jarocinie 
Witaszyczki 1A 
63-200 Jarocin  

 

OFERTA 

„Zadanie 1A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu 

– waga najazdowa z zadaszeniem” 

 

Nie otwierać przed dniem  08.10.2018 r. godz. 11:00 
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ZMIANA NR 3: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 17.1. i 17.2. SIWZ Tom I IDW, 

które otrzymują nowe brzmienie: 

 

17.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie: 

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie 

Witaszyczki 1A, 63 - 200 Jarocin 

do dnia 08.10.2018 r. do godz. 11:00. 

Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie 

Witaszyczki 1A, 63 - 200 Jarocin 

 dnia 08.10.2018 r., o godz. 11:15. 

 

 


