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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie” (DO-ZP.271.74.2021).
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
SWZ zostaje zmieniona poprzez:
1.

zmianę treści pkt 3.2.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3.2.1. Zakres prac obejmuje:
Opróżnienie magazynu i wywóz odpadów z magazynu i terenu przy magazynie do miejsca
docelowego

zagospodarowania,

w

tym

ważenie

każdego

transportu

odpadów,

przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi
oraz środowiska, przetransportowanie odpadów w miejsce ich przetworzenia (odzysku
lub unieszkodliwienia) lub tymczasowo w inne miejsce, do którego Wykonawca posiada
tytuł prawny i dopuszcza się w nim magazynowanie odpadów na podstawie stosownych
decyzji administracyjnych. Zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynu
oraz zapewnienie bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego w trakcie
realizacji całości przedmiotu zamówienia. Identyfikacja zmagazynowanych odpadów,
w tym wstępna ocena odpadów (stan skupienia, zapach, rodzaj odpadów np.
opakowania, pojemniki ciśnieniowe, czyściwo, szlamy, rozpuszczalniki, ropopochodne
itp.) celem określenia sposobu transportu i wstępnej klasyfikacji dla procesu
unieszkodliwiania oraz ocena możliwości ich dalszego ostatecznego przetworzenia
(odzysk lub unieszkodliwienie). Poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu
zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach. Sporządzanie
comiesięcznych zestawień oraz raportu końcowego zawierającego dane o rodzajach i
ilości poszczególnych odpadów, sposobie i miejscu ich przetworzenia. Wykonawca
w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich
robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza prac, organizacji placu
robót, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych
do hali do stanu z dnia przejęcia obiektu. Szacunkowa ilość odpadów wynosi 4180 Mg”;

2.

zmianę treści pkt 22 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„22.

Okres związania ofertą:
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Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 7 marca
2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”;
3.

zmianę treści pkt 23.2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„2)

wadium zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy pzp musi być:

a.

wniesione przed upływem terminu składania ofert wyznaczonego do dnia 8 grudnia
2021 r., do godz. 9:00 i

b.

utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, tj. do dnia 7 marca
2022 r.”;

4.

zmianę treści pkt 25.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„1) zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 grudnia 2021 roku do godz. 9:00”;

5.

zmianę treści pkt 27.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„1) komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 8 grudnia 2021 roku o godz. 12:00.
Otwarcie

ofert

następuje

po

przeprowadzeniu

ich

deszyfrowania

bezpośrednio

na

miniPortalu;”;
6.

zmianę treści załącznika nr I.1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie nadane w pliku o nazwie
„załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie”;

7.

zmianę treści załącznika nr I.2 do SWZ, który otrzymuje brzmienie nadane w pliku o nazwie
„załącznik nr I.2 do SWZ – po zmianie”;

8.

zmianę treści załącznika nr I.3 do SWZ, który otrzymuje brzmienie nadane w pliku o nazwie
„załącznik nr I.3 do SWZ – po zmianie”;

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
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