Olsztyn, dnia 16 września 2020 roku
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
L.dz.: ZP/BB/5720/2020
Przedmiot zamówienia: TRANSPORT ODPADÓW O KODZIE 19 12 10 – ODPADY PALNE (PALIWO
ALTERNATYWNE) NA TRASIE OLSZTYN-CZECHOWICE-DZIEDZICE
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZGOK/PN/74/2020

ZMIANA SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych zmienia SIWZ, poprzez poprawienie omyłki pisarskiej, w poniższy sposób:
Część II SIWZ Projekt umowy, § 6 ust. 5
Odbiorca odpadów - „SANIT-TRANS” Sp. z o.o. - Zakład Produkcji Paliw zastrzega sobie prawo do
kontroli jakości każdego dostarczonego transportu za pomocą urządzeń zainstalowanych na węźle
rozładunku (zwanych dalej analizatorami online). Na podstawie wskazań analizatora on-line, „SANITTRANS” Sp. z o.o. - Zakład Produkcji Paliw ma prawo odesłać dostawę o jakości niezgodnej z
parametrami określonymi w zawartej umowie z Zamawiającym. Wynagrodzenie Wykonawcy za
transport odesłany będzie równe iloczynowi ceny transportu 1 Mg odpadu o kodzie 19 12 10
ustalonej w umowie oraz ilości przetransportowanych odpadów. cenie za transport zaoferowanej w
ofercie Wykonawcy.
Część II SIWZ Projekt umowy, § 9 ust. 2
Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków należytego
wykonania umowy i nie odbierze odpadów w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać
będzie prawo do zlecenia zastępczego wykonania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez
wykonanie zastępcze rozumie się również samodzielne wykonanie transportu pojazdami własnymi
Zamawiającego – koszt wykonania zastępczego wyniesie wówczas dwukrotność iloczynu ceny za
transport 1 Mg odpadów o kodzie 19 12 10 określonej w Umowie oraz ilości przetransportowanych
odpadów. ceny za transport zaoferowanej w ofercie Wykonawcy.
Z poważaniem

______________________________
Beata Bagińska
Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email:zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO:000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 188 500zł

