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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Likwidacja magazynu
odpadów niebezpiecznych w Przylepie.

Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, modyfikuje treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
W związku z powyższym treść nw. zapisów SIWZ otrzymują nowe brzmienie:
1. załącznik nr I.3 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) pkt. I.1.d:
„przetransportowanie odpadów w miejsce ich docelowego przetworzenia (odzysku lub
unieszkodliwiania) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992
z późn. zm.), ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.), a w przypadku wywozu odpadów poza teren Polski, zgodnie
z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r.
poz. 296).
Przez przetworzenie odpadów rozumie się poddanie odpadów procesom odzysku lub
unieszkodliwiania, jednocześnie wymaga się, aby Wykonawca poddał odpady ww. procesom
metodami pozwalającymi na ostateczne przetworzenie odpadów. W zależności od rodzajów
zidentyfikowanych odpadów dopuszczalne metody odzysku: od R1 do R9 oraz metody
unieszkodliwiania: D9, D10 oraz D5 (wyłącznie w przypadku braku możliwości innego sposobu
przetworzenia odpadów w innym procesie).”
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
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