
GZK/271/1/6/2021        Mircze, 02.07.2021r. 

 

 

 

      - Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie”. 

 

Działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający – Gminny Zakład Komunalny w Mirczu dokonuje 

modyfikacji  treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

W rozdziale 4 pkt. 4.7. SWZ przed zmianą jest:  

4.7. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze. zm.). 

W rozdziale 4 pkt. 4.7. SWZ po zmianie jest: 

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

W załączniku Nr 1do SWZ Projekt umowy   § 3pkt. 7 przed zmianą jest:  

7.Sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze. zm.). 

W załączniku Nr 1do SWZ Projekt umowy   § 3pkt. 7 po zmianie jest: 

7.Sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu składania ofert oraz zmianę terminu związania 

ofertą, a mianowicie:  

W rozdziale 14 pkt 14.2. SWZ przed zmianą jest:  

14.2. Termin składania ofert: 21.07.2021 r., godzina 10:00. 

W rozdziale 14 pkt 14.2. SWZ po zmianie jest: 

14.2. Termin składania ofert: 29.07.2021 r., godzina 10:00. 

W rozdziale 14 pkt 14.3. SWZ przed zmianą jest:  



14.3. Termin otwarcia ofert: 21.07.2021 r., godzina 10:30. 

W rozdziale 14 pkt 14.3. SWZ po zmianie jest: 

14.3. Termin otwarcia ofert: 29.07.2021 r., godzina 10:30. 

W rozdziale 15 pkt 15.1. SWZ przed zmianą jest:  

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do 18.10.2021 r. 

W rozdziale 15 pkt 15.1. SWZ po zmianie jest: 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do 26.10.2021 r. 

 

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/S 117-306808 

oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.  

 

 

(-) Roman Szlingiert 
Kierownik Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Mirczu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

