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Orli Staw, dnia 3 grudnia 2021 roku 

 

UA.271.1.13.2021 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie 

komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z 

usługą ich odbioru i transportu”, prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy 

Pzp, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 listopada 

2021 roku pod nr 2021/S 230-604941 

 

 

 Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(zamawiający), na podstawie art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść SWZ  

w następujący sposób i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: 

1. III.2.1) Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za 

pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto w terminie do dnia 30 grudnia 2021 

roku do godz. 13:00.,”. 

2. III.2.5) Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„5) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 

30 grudnia 2021 roku o godz. 13:15.” 

3. III.3. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 27 lutego 2022 roku. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

4. § 7 ust. 1 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„ 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
umownej w wysokości 15% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w oparciu o  § 8 ust. 2 pkt. 1 
niniejszej umowy.” 

5. § 7 ust. 7 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„7. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 9 ust. 

4 niniejszej umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia kierowców, o których mowa w § 

9 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy i naliczenia 

https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto
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dodatkowo kary umownej w wysokości 1% całkowitej wartości wynagrodzenia netto 

określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.” 

6. § 8 ust 2 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 31 stycznia 2023 
roku, o ile spełni się którykolwiek z warunków: 

1) zwłoka Wykonawcy w odbiorze całości lub części komponentów w terminie 
opisanym w § 6 ust. 2 lub w §̕ 6 ust. 3 niniejszej umowy będzie przekraczało 14 
dni, lub 

2) wystąpi awaria instalacji Zamawiającego uniemożliwiająca wydzielenie 
komponentów do produkcji RDF, trwająca dłużej niż 14 dni, lub 

3) Wykonawca utraci możliwość odbioru  komponentów do produkcji RDF, w 
szczególności na skutek  utraty lub wygaśnięcia decyzji wymaganych 
obowiązującymi przepisami prawa do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7. W § 12 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), dodaje się ust. 

3 oraz ust. 4: 

„3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy części 

zamówienia, Zamawiający wymaga, aby podwykonawca był zarejestrowany w 

Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających produkty w 

opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w 

których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą 

recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1114), gospodarujących odpadami (BDO) i w ramach Rejestru posiadać aktualny 

wpis odpowiednio: 

1) w dziale VII rejestru BDO (dot. transportu odpadów) co najmniej dla 

kodów 19 12 12 i 19 12 04 – w przypadku powierzenia części zamówienia 

w zakresie transportu odpadów, 

2) w dziale XI BDO w zakresie związanym z aktualną decyzją administracyjną 

dotyczącą przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 04  w 

procesie odzysku w ilości, którą Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy – w przypadku powierzenia części zamówienia w zakresie 

zagospodarowania odpadów w procesie odzysku. 

4. Wykonawca, przed realizacją przez podwykonawcę odpowiedniej części 

zamówienia określonej w ust. 3 w pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu,  przekaże 

Zamawiającemu  nr rejestrowy BDO podwykonawcy, a w przypadku realizacji 

przez podwykonawcę części zamówienia określonej w ust 3 pkt. 2) niniejszego 

paragrafu, przekaże Zamawiającemu kopię/skan decyzji administracyjnej 

podwykonawcy, dotyczącej przetwarzania odpadów oraz poinformuje 

Zamawiającego o procesie odzysku, któremu zostaną poddane odpady 

przetwarzane przez podwykonawcę.” 
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 Powyższe zmiany w części w jakiej modyfikują Specyfikację Warunków  

Zamówienia stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają 

bez zmian. 

         

        Z poważaniem 

     Przewodniczący Zarządu 

     Związku Komunalnego Gmin 

     „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

     (-) 

     Jan Adam Kłysz 


