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ZMIANA TREŚCI SWZ i OGŁOSZENIA 
NUMER 1 

 

 

Dotyczy: postępowania na zadanie p.n.: „Odbiór i transport oraz zagospodarowanie 

odpadów o kodzie 191210 pochodzących z Instalacji Przetwarzania 

Odpadów w Giedlarowej” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego 

Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 112-315771 w dniu 13.06.2022r. 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zmienia treść SWZ: 

 

1. SWZ Rozdział II pkt 8.2.4 lit. a) ulega zmianie:  

 Poprzedni zapis:  

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty poddał 

przetworzeniu w procesie odzysku min. 4000 Mg odpadów o kodzie 191210 rocznie. 

 Obecny zapis: 

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty poddał 

przetworzeniu w procesie odzysku min. 4000 Mg odpadów o kodzie 191210 łącznie 

w ciągu jednego roku. 

 

2. SWZ Rozdział II pkt 8.2.4 w którym dodaje się lit. b) o brzmieniu: 

b) Zamawiający dopuszcza wykazanie się również doświadczeniem przetworzenia 

w procesie odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 skoro stanowią one komponent do 

produkcji paliwa alternatywnego. 

 

3. SWZ Rozdział II pkt 15.1 ulega zmianie: 

 Poprzedni zapis:  

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 14.07.2022 r. do godz. 

10:00. 

 Obecny zapis: 

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 18.07.2022 r. do godz. 

10:00. 

 

4. SWZ Rozdział II pkt 16.1 ulega zmianie: 

 Poprzedni zapis:  

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 14.07.2022 r. do godz. 

10:00. 

 Obecny zapis: 

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za 
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pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 18.07.2022 r. do godz. 

10:00. 

 

5. SWZ załącznik nr 3 tj. umowa, ulega zmianie §7 ust. 1: 

 Poprzedni zapis:  

Strony umowy ustalają, że w przypadku przyjęcia odpadów, przedmiotem reklamacji 

może być niezgodność między zafakturowaną nazwą odpadu, a nazwą widniejącą  

w dokumentach przekazania odpadu Odbiorcy. 

 Obecny zapis: 

Strony umowy ustalają, że w przypadku przyjęcia odpadów przedmiotem 

ewentualnych reklamacji może być: niezgodność pomiędzy nazwą odpadu (kodu)  

a jego fizyczną postacią wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia. 

 

6. SWZ załącznik nr 3 tj. umowa, w którym dodaje się w §8 ust 4. o brzmieniu: 

4. Odbiorca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Zdawcy w zapłacie 

wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zdawcy 

dodatkowego terminu zapłaty, wynoszącego co najmniej 14 dni 

 

 

Mając na uwadze powyższe zmiany, zmianie ulega również ogłoszenie: 

 

1. Sekcja IV – procedura pkt IV.2.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału 

Poprzedni zapis:  

Data: 14.07.2022 

Obecny zapis: 

Data: 18.07.2022 

Pozostałe zapisy pkt IV.2.2 pozostają bez zmian. 

 

2. Sekcja IV – procedura pkt IV.2.7 Warunki otwarcia ofert 

Poprzedni zapis:  

Data: 14/07/2022 

Obecny zapis: 

Data: 18/07/2022 

Pozostałe zapisy pkt IV.2.7 pozostają bez zmian. 

 

 

 

Dokumenty w których dokonano zmian udostępnione są na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania tj. https://www.sm-park.pl/k/index.php/przetargi 

 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SWZ i Ogłoszeniem  

wraz z załączonymi zmianami. 
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