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Bydgoszcz, dnia 15.06.2022                                                  

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. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
dokonuje się zmiany SWZ w ten sposób, że: 
 
1.Skreśla się w załączniku nr 3A projekt umowy – dotyczy zadania 1 część zapisu §6a ust. 1: 
 „(Dz.U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm. )”. 
 
2. .Skreśla się w załączniku nr 3A projekt umowy – dotyczy zadania 1 zapis §7 ust. 2: 
„Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.” 
 
w zamian w załączniku nr 3A projekt umowy – dotyczy zadania 1 wprowadza się zapis §7 ust. 2, 
który otrzymuje brzmienie:  
„Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.” 
 
3.Skreśla się w załączniku nr 3B projekt umowy – dotyczy zadania 2-5 część zapisu §6a ust. 1: 
 „(Dz.U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm. )”. 
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4. Skreśla się w załączniku nr 3B projekt umowy – dotyczy zadania 2-5 zapis §7 ust. 2: 
„Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.” 
 
w zamian w załączniku nr 3B projekt umowy – dotyczy zadania 2-5 wprowadza się zapis §7 ust. 2, 
który otrzymuje brzmienie:  
„Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.” 
 
5. Skreśla się w załączniku nr 3B projekt umowy – dotyczy zadania 2-5 zapis §4 ust. 12: 
„12. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przy wywozie dokumentu handlowego - dotyczy 
odpadów pokonsumpcyjnych zadanie nr .............” 
 
w zamian w załączniku nr 3B projekt umowy – dotyczy zadania 2-5 wprowadza się zapis §4 ust.12 
który otrzymuje brzmienie:  
„12. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wystawienia Zamawiającemu przy odbiorze 
odpadów dokumentu handlowego - dotyczy odpadów pokonsumpcyjnych zadanie nr .............” 

 
6.Skreśla się w załączniku nr 3C projekt umowy – dotyczy zadania 6 część zapisu §6a ust. 1: 
 „(Dz.U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm. )”. 
 
7. Skreśla się w załączniku nr 3C projekt umowy – dotyczy zadania 6 zapis §7 ust. 2: 
„Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.” 
 
w zamian w załączniku nr 3C projekt umowy – dotyczy zadania 6 wprowadza się zapis §7 ust. 2, 
który otrzymuje brzmienie:  
„Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.” 
 

Zamawiający  


