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Miedźno, dnia 20-02-2020 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 
         Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                               Wszyscy nabywcy Specyfikacji 
 

nr sprawy RR.271.2.3.2020 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi związane 

z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 
z terenu gminy Miedźno” 

 
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
I. Działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 
 
 
1. W Rozdziale 16 SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) pkt 16.1 
i 16.4  otrzymują nowe brzmienie: 

„16.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ nie później niż do dnia 9-03-2020 r.  do godz. 1100.   

 
16.4 Otwarcie ofert jest jawne nastąpi dnia 9-03-2020 r. o godz. 12 00 w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 03 sala sesyjna.” 

2. W Rozdziale 17 SIWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ DANE DOTYCZĄCE 
POZOSTAŁYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST 
PODAĆ) pkt 17.3 otrzymują nowe brzmienie: 

„17.3 Wykonawca w formularzu ofertowym poda w zależności od tego czy składa ofertę na 
jedną z części lub dwie części: 

I. CZĘŚĆ nr 1 ZAMÓWIENIA – „Usługi związane z odbiorem, transportem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości  
na terenie gminy Miedźno”: 

1) łączną cenę brutto (z VAT) stanowiącą sumę cen brutto z kolumny nr 7 tabeli nr 1, 

2) w tabeli nr 1 ceny za Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

Miedźno poda: dane dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów, ceny jednostkowe 

netto za 1 Mg odpadów (bez Vat), ceny jednostkowe brutto za 1 Mg odpadów (z VAT), iloczyn 

Szacowanej masy odpadów i ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów (z VAT), sumę cen 

brutto z kolumny nr 7 tabeli nr 1, 

3) zaoferowanie pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych, za 
pomocą których Wykonawca realizował będzie zamówienie z emisją spalin co najmniej 
EURO 5 – kryterium oceny ofert Aspekt środowiskowy – norma emisji spalin (Ś) do wyboru: 
pojazdy nie spełniające normy emisji spalin co najmniej EURO 5 albo 1 pojazd spełniający normę 
emisji spalin co najmniej EURO 5  albo 2 pojazdy spełniające normy emisji spalin co najmniej 
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EURO 5.  

5) zaoferowany termin płatności faktur ( kryterium oceny ofert Termin płatności T)  do 

wyboru 21 dni albo 30 dni. 

Uwaga: Ilości przewidywane w ramach każdej pozycji tabeli nr 1 są ilościami orientacyjnymi 
podanymi przez Zamawiającego. Usługi objęte umową realizowane będą w zależności od 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość zamówienia nie może 
przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy na daną 
część zamówienia. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez 
Zamawiającego mniejszej ilości usług niż te, które zostały określone w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 
6) dane dotyczące instalacji w szczególności instalacji komunalnych, do których Wykonawca 

przekaże odebrane odpady. 

II. CZĘŚĆ nr 2 ZAMÓWIENIA - „Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem 

i zagospodarowaniem odpadów  z GPSZOK”: 

1) łączną cenę brutto (z VAT) stanowiącą sumę cen brutto z kolumny nr 7 tabeli nr 2, 

2) w tabeli nr 2 ceny za U Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem 

i zagospodarowaniem odpadów  z GPSZOK poda: dane dotyczące poszczególnych 

rodzajów odpadów, ceny jednostkowe netto za 1 Mg odpadów (bez Vat), ceny jednostkowe 

brutto za 1 Mg odpadów (z VAT), iloczyn Szacowanej masy odpadów i ceny jednostkowej 

brutto za 1 Mg odpadów (z VAT), sumę cen brutto z kolumny nr 7 tabeli nr 2, 

3) zaoferowany termin płatności faktur ( kryterium oceny ofert Termin płatności T)  do 

wyboru 21 dni albo 30 dni. 

Uwaga: Ilości przewidywane w ramach każdej pozycji tabeli nr 2 są ilościami orientacyjnymi 
podanymi przez Zamawiającego. Usługi objęte umową realizowane będą w zależności od 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość zamówienia nie może 
przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy na daną 
część zamówienia. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez 
Zamawiającego mniejszej ilości usług niż te, które zostały określone w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 
4) dane dotyczące instalacji w szczególności instalacji komunalnych, do których Wykonawca 

przekaże odebrane odpady.” 

 

3. W Rozdziale 17 SIWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ DANE DOTYCZĄCE 

POZOSTAŁYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST 

PODAĆ) pkt 17.4 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„17.4 Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie: 

część nr 1 zamówienia 

1) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C)  tj. 60 %   

i 

2) zaoferowana emisja spalin pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów 
komunalnych, za pomocą których Wykonawca realizował będzie zamówienie – kryterium 
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oceny ofert Aspekt środowiskowy – Norma emisji spalin (Ś) – wg przypisanej wagi 10 % 

i 

3) zaoferowany termin płatności – kryterium oceny ofert : Termin płatności T - wg 
przypisanej wagi 30 %. 

 

część nr 2 zamówienia: 

1) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C)  tj. 60 %   

i 

2) zaoferowany termin płatności (Kryterium oceny ofert Termin płatności T) – wg przypisanej wagi 

40 %.” 

 

4. W Rozdziale 18 SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT) pkt 18.1 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„18.1 Kryteria oceny ofert i waga tych kryteriów:  

dla części  nr 1 zamówienia: 

Kryterium oceny ofert Waga kryterium 

 Cena  (C) 60,00% 

Aspekt środowiskowy – Norma emisji spalin (Ś)  10,00 % 

Termin płatności (T)  30,00 % 

 

dla części nr 2 zamówienia: 

Kryterium oceny ofert Waga kryterium 

 Cena  (C) 60,00% 

Termin płatności (T)  40,00 % 

 

5. W Rozdziale 18 SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT) pkt 18.2 w zakresie części nr 1 zamówienia otrzymuje nowe 

brzmienie: 

 

„18.2  Sposób oceniania ofert: 

część nr 1 zamówienia: 

1. w kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak 
najniższy wskaźnik( cena), zostanie zastosowany następujący wzór: 
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Liczba                    Cn  
zdobytych (C) =            ----------- x 100 x waga kryterium 60 % 
             punktów        Cb 
 
          Gdzie: 
                 Cn         – cena  najniższa wśród ofert nie odrzuconych 
                 Cb         – cena oferty  badanej 
                 100        – wskaźnik stały 
                 60 %   – procentowe znaczenie kryterium ceny 
 
Liczba punktów, którą można uzyskać  w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez 
podzielenie ceny najniższej z ofert nieodrzuconych przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak 
otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium,  którą ustalono na 60%. 

2. w kryterium „Aspekt środowiskowy – norma emisji spalin (Ś)” – ocenie zostanie poddany 
aspekt środowiskowy świadczenia usługi, badany poprzez wpływ jej realizacji na 
środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów przystosowanych do odbierania 
odpadów komunalnych, za pomocą którego Wykonawca realizował będzie zamówienie, 
w którym zostanie zastosowany następujący wzór: 

Liczba                  Śp 
zdobytych (Ś) = ------- x 100 x waga kryterium 10 % 
punktów               Śm 
 
Gdzie: 
Ś –   Aspekt środowiskowy – norma emisji spalin 
Śp– wartość liczby punktów otrzymana zgodnie z zaoferowaną ilością pojazdów wg 
punktacji (0 pkt albo 5 albo 10 pkt) 
Śm – maksymalna możliwa do uzyskania wartość punktów w ocenianym kryterium 
(10 pkt) 
100 – wskaźnik stały 
10 % - procentowe znaczenie kryterium (Ś) 
 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 
podzielenie wartości liczbowej (liczby punktów) ocenianego kryterium uzyskanej w danej 
ofercie przez maksymalną możliwą do uzyskania wartość punktów ocenianego kryterium 
(10) i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium, którą ustalono na 10 %. 

Wykonawca wskaże tylko jedną z poniższych możliwości, które będą punktowane                                  
w następujący sposób: 
1) skierowanie do realizacji zamówienia tylko pojazdów przystosowanych do odbierania  
odpadów komunalnych nie spełniających normy emisji spalin minimum EURO 5  – 0,00 pkt,  

2) skierowanie do realizacji zamówienia 1 pojazd przystosowany do odbierania  odpadów 
komunalnych spełniający normę emisji spalin minimum EURO 5  – 5,00 pkt, 

3) skierowanie do realizacji zamówienia 2 pojazdów przystosowanych do odbierania  
odpadów komunalnych spełniających normę emisji spalin minimum EURO 5  – 10,00 pkt, 

3.  w kryterium „Termin płatności (T)” – w którym zostanie zastosowany następujący wzór: 

Liczba                  Tp 
zdobytych (T) = ------- x 100 x waga kryterium 30 % 
punktów               Tm 
 
Gdzie: 
T –    Termin płatności 
Tp– wartość liczby punktów otrzymana zgodnie z zaoferowanym terminem wg punktacji (0 
pkt albo 30 pkt) 
Tm – maksymalna możliwa do uzyskania wartość punktów w ocenianym kryterium 
(30 pkt) 
100 – wskaźnik stały 
30 % - procentowe znaczenie kryterium (T) 
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Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 
podzielenie wartości liczbowej (liczby punktów) ocenianego kryterium uzyskanej w danej 
ofercie przez maksymalną możliwą do uzyskania wartość punktów ocenianego kryterium 
(30) i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium, którą ustalono na 30 %. 

Wykonawca wskaże tylko jedną z poniższych możliwości, które będą punktowane                                  
w następujący sposób: 

1) za zaoferowanie 21 dniowego terminu płatności faktur – 0,00 pkt  

2)  za zaoferowanie 30 dniowego terminu płatności faktur – 30,00 pkt  
Uwaga!  
Termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 30 

dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.” 

II. Zmodyfikowany druk Formularza ofertowego – stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ  jest 
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.miedzno.akcessnet.net 
w zakładce zamówienia publiczne 
 
III. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stanowi jej integralną część i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net w zakładce zamówienia publiczne.  Pozostała treść SIWZ 
nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie do dnia  9-03-2020 r.  do godz. 1100. 

 
 

 

                                                                                       W imieniu Zamawiającego 
 

 

 

 

 
Załączniki: 
nr 1 -  Zmodyfikowany druk Formularza ofertowego – stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ 
                                                                                                                                                                            

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

