Olsztyn, dnia 24 sierpnia 2020 roku
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
L.dz.: ZP/BB/5144/2020

Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z
mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZGOK/PN/59/2020

ZMIANA SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w poniższy sposób:
Część I SIWZ, IDW Rozdział III wykreśla się ust. 4 o treści:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający zapewnia transport odpadów do odległości 100 km od
siedziby Zamawiającego w Olsztynie, przy ulicy Lubelskiej 53 (wyliczonej jako odległość przejazdu
odpowiednimi drogami).
Powyższe oznacza w szczególności, że jeśli instalacja zagospodarowania odpadów zlokalizowana jest
w większej odległości, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt przeładunku
odpadów na własny środek transportu w miejscu stacji przeładunkowej, posiadającej wszelkie
wymagane przepisami prawa zezwolenia, zlokalizowanej w odległości nie większej, niż maksymalna
odległość transportu Zamawiającego.
Wykonawca zlokalizowany w odległości większej wskazuje w formularzu ofertowym lokalizację stacji
przeładunkowej oraz załącza do oferty wymagane pozwolenia dla ww. stacji przeładunkowej.
Zamawiający wymaga, aby w takim wypadku przejście odpowiedzialności za gospodarowanie
odpadami nastąpiło w miejscu ich przeładunku (w stacji przeładunkowej).
Część I SIWZ, IDW Rozdział X wykreśla się ust. 10 i 11 o treści:
10. Jeżeli docelowa instalacja zagospodarowania odpadów zlokalizowana jest w odległości większej
niż maksymalna odległość transportu Zamawiającego (100 km), Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia wraz z ofertą:
1) aktualnych na dzień składania ofert zezwoleń dla stacji przeładunkowej, na której będzie
odbywał się przeładunek odpadów na środek transportu Wykonawcy, obejmującego
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zbieranie odpadów o kodzie objętym niniejszym postępowaniem, wydanego w drodze decyzji
przez właściwy organ;
2) umowy z podmiotem prowadzącym stację przeładunkową, na której będzie odbywał się
przeładunek odpadów na środek transportu Wykonawcy lub oświadczenia podmiotu
prowadzącego stację o gotowości do przeładunku odpadów w ilości określonej w SIWZ,
wliczając prawo opcji (w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada własnej stacji
przeładunkowej).
UWAGA: Zgodnie z ustawą dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw w terminie do 05.03.2020r., firmy zobowiązane były złożyć wniosek
do właściwego Urzędu o dostosowanie decyzji na zbieranie/przetwarzanie odpadów do
obowiązujących przepisów. W związku z powyższym Wykonawca składając dokumenty
wymienione w ust. 10 pkt 1), przedłoży Zamawiającemu również dokument potwierdzający
złożenie wniosku o dostosowanie zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów o kodzie
19 12 12 do obowiązujących przepisów – w przypadku, gdy właściwy Urząd nie wydał jeszcze
firmie zezwolenia dostosowanego do obowiązujących przepisów.
11. Zamawiający informuje, że umowy ze stacjami przeładunkowymi (lub oświadczenia podmiotu
prowadzącego stację przeładunkową) wraz z aktualnymi na dzień składania ofert zezwoleniami tych
stacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1) i 2) stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniom na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
Część II SIWZ, Projekt umowy
§ 5 ust. 1 przyjmuje treść:
Odpady o kodzie 19 12 12 będą dostarczane przez Zamawiającego
- do instalacji docelowej ……………… (nazwa i adres instalacji) położonej w odległości …………….. km
od siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Olsztynie, przy ulicy Lubelskiej 53, gdzie odpad
zostanie poddany procesowi …………
- do stacji przeładunkowej Wykonawcy ……………… (nazwa i adres instalacji) położonej w odległości
…………….. km od siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Olsztynie, przy ulicy Lubelskiej 53, po
czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt przeładunku odpadów na
własny środek transportu w miejscu stacji przeładunkowej i dostarczenia ich do instalacji
docelowej …………………………………… (nazwa i adres instalacji).
[zapis zostanie dostosowany odpowiednio do danych zawartych w ofercie Wykonawcy]
§ 5 ust. 13 przyjmuje treść:
Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania przez Zamawiającego
przechodzi na Wykonawcę niniejszej Umowy. Przekazanie oraz wszelkie ryzyko związane z odpadami
następuje z chwilą ich rozładunku w instalacji docelowej/ z chwilą ich załadunku na środek transportu
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Wykonawcy/Transportującego w przypadku, gdy Zamawiający nie przekazuje odpadów bezpośrednio
do instalacji docelowej) [zapis zostanie dostosowany do oferty Wykonawcy].

§ 13
ust. 1 przyjmuje treść:
Zamawiający dopuszcza powierzenie prac, stanowiących Przedmiot umowy podwykonawcom, w
zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych.

dodaje się ust. 6 o treści (dostosowuje się również numerację pozostałych ust.)
Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do
uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej
wykonania, tj. przedstawienia zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 (o ile
podwykonawstwo będzie dotyczyło tej części zamówienia).

§ 14
ust. 2 przyjmuje treść:
Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto
wynagrodzenie brutto Wykonawcy za zamówienie podstawowe.

Zamawiający udostępnia Formularz oferty uwzględniający ww. zmiany.
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