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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101495-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami
2016/S 060-101495
Związek Międzygminny EKo Siódemka, Kołłątaja 7, Osoba do kontaktów: Ewa Obal, Magdalena Minta,
Krotoszyn 63-700, POLSKA. Tel.: +48 627226632. Faks: +48 625903266. E-mail: eko7@krotoszyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.3.2016, 2016/S 043-071451)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000, 90510000, 90513000, 90513100, 90514000, 90512000
Usługi związane z odpadami
Usuwanie i obróbka odpadów
Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Usługi recyklingu odpadów
Usługi transportu odpadów
Zamiast:
VI.3) Informacje dodatkowe:
6). Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na realizację umowy (np. klęski żywiołowe, strajki, powodzie,
pożary),
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. zaistnienia okoliczności, które w sposób obiektywny i
zupełny uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT,
d) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, określonego w „OPZ”, w zakresie wykonania prac
nie wykraczających poza jego zakres – w sytuacji, gdy zajdzie konieczność zwiększenia usprawnienia procesu realizacji
zamówienia,
e) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego istotnie na zasady odbierania i zagospodarowania
odpadów, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia,
f) w zakresie zmiany wzoru miesięcznego raportu.
g) zmiana podanej w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
h) zmiany (wzrostu lub obniżki) cen jednostkowych dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOK
określonych w formularzu cenowym, które mogą ulec zmianie tylko w przypadku zatwierdzonej zmiany tych cen przez
RIPOK. Powyższa zmiana w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będzie wprost proporcjonalna do zmiany ww. cen
jednostkowych dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOK tj. o różnicę nowych cen w stosunku do
cen określonych w formularzu cenowym, od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana cen w RIPOK.
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie
uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
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VI.3) Informacje dodatkowe:
6) Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na realizację umowy (np. klęski żywiołowe, strajki, powodzie,
pożary),
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. zaistnienia okoliczności, które w sposób obiektywny i
zupełny uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawa miejscowego w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, oraz zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp,
d) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, określonego w „OPZ”, w zakresie wykonania prac
nie wykraczających poza jego zakres – w sytuacji, gdy zajdzie konieczność zwiększenia usprawnienia procesu realizacji
zamówienia,
e) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego istotnie na zasady odbierania i zagospodarowania
odpadów, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia,
f) w zakresie zmiany wzoru miesięcznego raportu.
g) zmiana podanej w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
h) zmiany (wzrostu lub obniżki) cen jednostkowych dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOK
określonych w formularzu cenowym, które mogą ulec zmianie tylko w przypadku zatwierdzonej zmiany tych cen przez
RIPOK. Powyższa zmiana w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy będzie wprost proporcjonalna do zmiany ww. cen
jednostkowych dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOK tj. o różnicę nowych cen w stosunku do
cen określonych w formularzu cenowym, od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana cen w RIPOK.
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie
uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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