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Ogłoszenie nr 540177415-N-2020 z dnia 15-09-2020 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584487-N-2020
Data: 11/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy
numer identyfikacyjny 51073404900000, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, woj. warmińskomazurskie, państwo Polska, tel. 89 555 20 10, e-mail b.baginska@zgok.olsztyn.pl,
a.sowinska@zgok.olsztyn.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zgok.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4) ust. 1,2,8,9
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportu odpadów o kodzie 19 12 10
z miejscowości Olsztyn (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Lubelska 53,
dalej: ZUOK) do miejscowości Ostrołęka, Aleja Wojska Polskiego 21 (Zakład produkcyjny
Stora Narew). 2. Ilość transportów w ramach zamówienia wynosi do 255 transportów, w tym: do
180 transportów w ramach zamówienia podstawowego oraz do 75 transportów w ramach opcji.
Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw.
przepisami: • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1396 j.t. ze zm.); • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 roku,
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poz. 701 j.t. ze zm.); • ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454 j.t. ze zm.); • Plan Gospodarki Odpadami dla
województwa warmińsko-mazurskiego • oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie
do przedmiotu umowy. 9. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby
prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące transportu odpadów
19 12 10 (prace kierowców) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1086 ze
zm.), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 Kodeksu pracy
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu odpadów o
kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Olsztynie ul. Lubelska 53, (dalej: ZUOK) do instalacji „SANITTRANS” Sp. z o.o. - Zakład Produkcji Paliw – ul. Prusa 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
położonej w odległości 539 km od instalacji Zamawiającego. 2. Ilość transportów w ramach
zamówienia wynosi do 90, w tym: do 70 transportów w ramach zamówienia podstawowego
oraz do 20 transportów w ramach opcji.8. Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być
realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami: • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 j.t.); • ustawa z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (Dz. U. 2020 r., poz. 797 j.t. ze zm.); • ustawa z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439 j.t.) oraz innych ustaw
mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 9. 9. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj.
dotyczące transportu odpadów 19 12 10 (prace kierowców) były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww.
ustawy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu: Data: 2020-09-21, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-24, godzina: 10:00,
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