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Bydgoszcz, dnia 23.05.2022                                                  

NZZ/31/P/22 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów 
wytwarzanych w Szpitalu 
 

Wszyscy Wykonawcy  
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych dokonuje się zmiany SWZ w ten sposób, że: 
 
1.Skreśla się w całości zapis w SWZ Rozdział III w pkt. 5  Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia ppkt. 5.4: 
 
5.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ), 
o którym mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1. oraz dokumenty i oświadczenia o których mowa 
w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.2 – 2.5 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 
 
w zamian wprowadza się nowy zapis w SWZ Rozdział III w pkt. 5  Wymagania dotyczące wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ppkt. 5.4, który otrzymuje brzmienie: 
 
5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ), 
o którym mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1. oraz dokumenty i oświadczenia o których mowa 
w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.2 – 2.5, 2.11-2.15  składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 
 
 
2. Skreśla się w całości zapis w załączniku nr 2 - Formularz oferty w miejscu III. Cena. Tabela wyliczenia 
ceny oferty dla zadania 2, rubryka 3 
  

Ilość odpadów 
w okresie trwania umowy w kg 

3 
18 920 

 
w zamian wprowadza się nowy zapis  w załączniku nr 2 –  Formularz oferty w miejscu III. Cena. Tabela 
wyliczenia ceny oferty dla zadania 2, rubryka 3, który otrzymuje brzmienie: 
 

Ilość odpadów 
w okresie trwania umowy w kg 

3 
189 200 
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3. Skreśla się w całości zapis w Załączniku nr 1 do SWZ – Przedmiot zamówienia. Zadanie 2-6  w tabeli 
dla Zadania 2 – Odpady kuchenne: 
 

ORIENTACYJNA ILOŚĆ 
NA CZAS TRWANIA 

UMOWY 
(24 miesięcy) 

18 920 kg 
 
w zamian wprowadza się nowy zapis  w Załączniku nr 1 do SWZ – Przedmiot zamówienia. Zadanie 2-6  w 
tabeli dla Zadania 2 – Odpady kuchenne: 
 

ORIENTACYJNA ILOŚĆ 
NA CZAS TRWANIA 

UMOWY 
(24 miesięcy) 

189 200 kg 
 
4.Skreśla się w całości zapis SWZ - Rozdział XI – Sposób oraz termin składania ofert: pkt.1:  
 
1.Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 
elektroniczne za pośrednictwem Platformy Zakupowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela 
w Bydgoszczy,  na stronie internetowej prowadzonego postępowania, znajdującej się pod adresem  
https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk  w terminie do 23.06.2022 r. do godz. 10:00. 
 
w zamian wprowadza się nowy zapis SWZ w Rozdziale XI – Sposób oraz termin składania ofert: pkt.1, 
który otrzymuje brzmienie:  
 
1.Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 
elektroniczne za pośrednictwem Platformy Zakupowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela 
w Bydgoszczy,  na stronie internetowej prowadzonego postępowania, znajdującej się pod adresem  
https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk  w terminie do 24.06.2022 r. do godz. 10:00. 

 
5. Skreśla się w całości zapis SWZ – Rozdział XVI – Termin otwarcia ofert: pkt. 1:  
 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia 
po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu  23.06.2022 r., o godzinie 10:20. 

 
w zamian wprowadza się nowy zapis SWZ w Rozdziale XVI – Termin otwarcia ofert: pkt. 1:  
 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia 
po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu  24.06.2022 r., o godzinie 10:20. 

 
Załącznik: 
Ujednolicony Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty  
Ujednolicony Załącznik nr 1 do SWZ – Przedmiot zamówienia. Zadanie 2-6.  
 

Zamawiający  


