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WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej 

zwanej: ustawą) na: Interwencyjne porządkowanie nieruchomości – rejon: Nowe Miasto, 

Grunwald i Jeżyce. 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez: 

1) dodanie w pkt III 1. SWZ ppkt 8) w brzmieniu: 

„8) Wytwórcą odpadów komunalnych jest Zamawiający”. 

2) dodanie we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ w § 3 ust. 9  

w brzmieniu: ,,9. Wytwórcą odpadów komunalnych jest Zamawiający”. 

3) dodanie w pkt V 1. SWZ ppkt 3) w brzmieniu: 

„3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.), obejmującego co najmniej następujące kody 

odpadów: 

- 17 01 01 bądź 17 01 02 bądź 17 01 03 bądź 17 01 07, 

- 20 02 01, 

- 20 03 01, 

- 20 03 03, 

- 20 03 07, 

według katalogu odpadów stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 

b) jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  

w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 

następne, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 

779 ze zm.) i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, 

obejmującego co najmniej następujące kody odpadów: 

- 17 01 01 bądź 17 01 02 bądź 17 01 03 bądź 17 01 07, 

- 20 02 01, 

- 20 03 01, 

- 20 03 03, 

- 20 03 07, 
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według katalogu odpadów stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 

4) dodanie w pkt VI 4.SWZ ppkt 6) w brzmieniu: 

„6) Dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej ,o którym 

mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.), obejmującego co najmniej 

następujące kody odpadów: 

- 17 01 01 bądź 17 01 02 bądź 17 01 03 bądź 17 01 07, 

- 20 02 01, 

- 20 03 01, 

- 20 03 03, 

- 20 03 07, 

według katalogu odpadów stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

10)”. 

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
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