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Stryków dn. 16.11.2020 r.
IZP.721.21.2020.EP.PZP.3.
Dotyczy postępowania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Stryków”. Znak: IZP.721.21.2020.EP.PZP.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz.
1843 ze zm.), Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ:
1.

W treści §5 SIWZ wprowadza się ujednolicenie do treści ogłoszenia opublikowanej w DUUE,
poprzez dodanie słowa: „odebrać” w treści szóstego akapitu, który otrzymuje nowe brzmienie:
„Okolicznością, w której ww. zwiększenie, lub zmniejszenie może nastąpić są potrzeby
społeczności lokalnej, tzn. w przypadku, gdy faktyczny strumień odpadów komunalnych w
poszczególnych frakcjach, które Zamawiający ma odebrać i zagospodarować będzie większy, lub
mniejszy - Zamawiający będzie mógł uruchomić prawo opcji.”

2.

W treści §9 ust. 3 pkt 3.1. wprowadza się ujednolicenie do treści ogłoszenia i §12 ust. 3 pkt 3.2
ppkt 1) SIWZ, poprzez dodanie w odpowiednim miejscu słowa „mieszkańcy” - §9 ust. 3 pkt 3.1.
otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy w tym okresie -Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie), a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje usługę, tj. odebrał lub odebrał i zagospodarował
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, lub/i na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady, w ramach jednej umowy, w ciągu następujących po sobie
(kolejnych) dwunastu miesięcy, w ilości nie mniejszej niż 2500 Mg, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa(i) zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie
wykonawcy.”

3.

§25 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego
wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie w szczególności:
Art. 179.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
Art. 180. - Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
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2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Art. 181.
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
Art. 182.
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15
dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10
dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia;
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2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin
składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Art. 183.
1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez
Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej "orzeczeniem".
2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust.
1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne
skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których
zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do
rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się.
4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie
postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie
przysługuje skarga.
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego,
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Art. 184.
Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano
jako najkorzystniejszą.
Art. 185.
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1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła
się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu
opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu
opozycji nie przysługuje skarga.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym
mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Art.187.
1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
Art. 189.
1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może
zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.
2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia
przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego
samego odwołującego się;
5) odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w
przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu;
6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2;
7) odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5.
Art. 198a. - Skarga do sądu
1.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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2.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
Art. 198b. [Termin do wniesienia skargi]
1.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
2.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
3.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
prokuratorze.
Art. 198f.
1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi
do sądu.
Art. 198g.
1. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4.

§3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez ePUAP. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Wykonawca może
także pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich
postępowań” dostępnej bez logowania.”
§3 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez ePUAP. Sposób
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniportalu.”

5.

W załączniku nr 3 do SIWZ tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) wprowadza
się następujące zmiany:
§ 3 ust. 2 SOPZ otrzymuje brzmienie: „W czasie realizacji przedmiotu umowy polegającego na
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych Wykonawca zapewni, zgodnie z art. 3b
ust. 1 i ust. 2, art. 3c ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, osiągnięcie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - zgodnie z przepisami
prawa, które będą obowiązywały w tym okresie”.
§ 6 ust. 9 pkt 1 SOPZ otrzymuje brzmienie: „monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie
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i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju, o którym mowa w § 2 ust. 6 lit. c
i ust. 7”
§ 6 ust. 9 pkt 3 SOPZ otrzymuje brzmienie: „urządzeń rejestrujących obraz i jego zapis, tzw.
wideorejestratorów, umożliwiających zapis danych w postaci cyfrowej w jakości umożliwiającej
prawidłowy ich odczyt, wyświetlanie daty i godziny nagrania, o których mowa w § 2 ust. 6 lit. d”
§ 7 ust. 8 SOPZ otrzymuje brzmienie: „Zaktualizowany harmonogram sporządza Wykonawca,
stosując odpowiednio zapisy § 7 ust. 4-7”
§ 7 ust. 12 SOPZ otrzymuje brzmienie: „Przy sporządzaniu harmonogramu wykonawca musi
uwzględnić wykaz punktów wywozowych /nieruchomości, o którym mowa w przedmiocie
zamówienia w § 10 ust. 3 ,,SOPZ” oraz częstotliwość odbioru odpadów, o której mowa w § 4 ust.
2, a także zapisy uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów”.
6.

We wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do spełniania uprawnień
i wymagań określonych w ust. 1 i ust. 2 przez cały okres realizacji umowy, pod rygorem
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego”.
§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W czasie realizacji przedmiotu umowy polegającego na
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych Wykonawca zapewni, zgodnie z art. 3b
ust. 1 i ust. 2, art. 3c ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy, osiągnięcie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania - zgodnie z przepisami prawa, które będą
obowiązywały w tym okresie.”
§ 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia wskazanych w ust. 1 frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne
i szkło w roku 2021 wynosi co najmniej 50%.”
§ 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz podmiotowi
prowadzącemu PSZOK w terminie 21 dni od zakończenia każdego półrocza, informację, o której
mowa w art. 9na ust. 3 pkt 3 lit. a, b, c i d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
tj. informację o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych
z odpadów komunalnych zebranych przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z odpadów komunalnych
zebranych przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz informację o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami
komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym
procesom odzysku powstałych z odpadów komunalnych zebranych przez podmiot prowadzący
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”
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§ 9 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu
kompletnego Raportu, o którym mowa w § 4 ust. 9 i § 7 ust. 1 i 5. Wykonawca zapłaci również
karę w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu/poprawieniu Raportu
w formie pisemnej, tzn. wykonawca uchybi terminowi wyznaczonemu przez Zamawiającego do
poprawy/uzupełnienia raportu (§ 7 ust. 6 umowy),”
§ 10 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania
działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 niniejszej
umowy,”
§ 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na
usunięcie nieprawidłowości Wykonawca zostanie obciążony karą umowną, określoną
odpowiednio w §9 ust. 5 pkt 3, 8, 9 i 10 umowy. Zamawiający może zlecić w tym przypadku
również wykonanie usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i obciążyć Wykonawcę
kosztami wykonania tej usługi, a Wykonawca wyraża na to zgodę.”
7.

W §20 siwz, tj. „Składanie i otwarcie ofert” zmienia się/przedłuża się termin składania
i otwarcia ofert, tzn.:
ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez ePUAP w terminie do 2.12.2020 r. do godz. 9:00”;
ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 22,
w dniu 2.12.2020 r. o godz. 9:15”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2020 r. dokonał zmiany ogłoszenia
o zamówieniu nr 2020/S 210-513703, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 28.10.2020 poprzez zamieszczenie Sprostowania ogłoszenia zmian lub dokonanych informacji
i jego publikacji na stronie BIP.

ZATWIERDZAM
Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski
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