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 Głogów, 25.05.2021 r. 
 

Nr postępowania: RI.271.5.2021 

 
 
dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy 
Głogów oraz utworzenie, prowadzenie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych”. 

 
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów dokonuje zmiany 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), w następującym zakresie: 
 
Zmiana nr 1. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia pkt 9.2.1. w Rozdziale IX (Sposób oraz termin składania ofert), który 
otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„9.2.1. Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2021 r., o godz. 10:00:00.” 
 
Zmiana nr 2. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia pkt 10.1.1. w Rozdziale X (Termin otwarcia ofert), który otrzymuje 
nowe poniższe brzmienie: 

„10.1.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021 r., o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,  
ul. Piaskowa  1, 67-200 Głogów (Sala narad - pokój nr 322a). Otwarcie ofert następuje poprzez 
użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez 
odszyfrowanie i otwarcie złożonych ofert.” 

 
Zmiana nr 3. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia pkt 11.1.1. w Rozdziale XI (Termin związania ofertą), który 
otrzymuje nowe poniższe brzmienie:  

„11.1.1. Wykonawca jest związany ofert nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
czyli od dnia 21.06.2021 r. do dnia 17.09.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania 
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 
Zmiana nr 4. 
Zmiana SWZ. Zamawiający zmiana Rozdział XII (Sposób obliczenia ceny), który otrzymuje nowe 
poniższe brzmienie: 

„12.1.1. Wykonawca wyliczy cenę oferty według następującego wzoru: 
 

CENA OFERTY = sumie iloczynów szacowanych liczb Mg poszczególnych frakcji odpadów 
objętych zamówieniem x cena jednostkowa za Mg poszczególnych frakcji odpadów.  

 
Wykonawca wyliczy cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 
(Formularz ofertowy) do SWZ.  

 
12.1.2 Szacowane łączne liczby Mg poszczególnych frakcji odpadów objętych zamówieniem, o 
których mowa w pkt 12.1.1. szczegółowo zostały opisane w Załączniku nr 1 (Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia) do SWZ, gdzie wskazano rodzaje frakcji odpadów objętych 
przedmiotowym zamówieniem oraz ich ilości. Szacowane łączne liczby Mg poszczególnych frakcji 
odpadów objętych zamówieniem zostały obliczone przez Zmawiającego z należytą starannością 
uwzględniając historię lat wcześniejszych oraz tendencje wzrostowe / malejące dla poszczególnych 
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frakcji. Szacowane łączne liczby Mg poszczególnych frakcji odpadów objętych zamówieniem 
posłużą do wyliczenia ceny oferty oraz służyć będą do oceny ofert i nie mają charakteru 
maksymalnej ilości odpadów objętych przedmiotowym zamówieniem.      
12.1.3. Ceny jednostkowe dla jednej Mg poszczególnych frakcji odpadów, o których mowa  
w pkt 12.1.1. są jednostkowymi cenami ryczałtowymi, które będą obowiązywać przez cały okres 
realizacji umowy. Ceny jednostkowe dla jednej Mg poszczególnych frakcji odpadów obejmują 
całość kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia. 
12.1.4. Ceny jednostkowa dla jednej Mg poszczególnych frakcji odpadów, o których mowa  
w pkt 12.1.1. są ostateczne i wykluczają możliwość żądania dodatkowego wynagrodzenia za 
wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia w tym zakresie. Ceny jednostkowe 
poszczególnych frakcji odpadów nie ulegają zmianie w trakcie realizacji umowy i nie podlegają 
negocjacjom.  
12.1.5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone każdorazowo jako iloczyn cen 
jednostkowych dla Mg poszczególnych frakcji odpadów oraz rzeczywistej ilości odebranych i 
zagospodarowanych odpadów. 
12.1.6. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania 
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  
12.1.7. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 
d)wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

 
Zmiana nr 5. 
Zmiana SWZ – Załącznik nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ). Zamawiający zmienia  
lit. c) w pkt 2 Rozdziału 6 (Dane dotyczące wykonywanej usługi), która otrzymuje nowe poniższe 
brzmienie: 

„c) Częstotliwość odbioru (załadunek i wywóz) odpadów selektywnie zebranych (metale i  tworzywa 
sztuczne, papier, szkło, zmieszane odpady opakowaniowe) na terenie zabudowy jednorodzinnej 
odbywać się będzie:  

➢ w okresie od 1 kwietnia do 30 września – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, 
➢ w okresie od 1 października do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.” 

 
Zmiana nr 6. 
Zmiana SWZ – Załącznik nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ). Zamawiający zmienia  
lit. g) w pkt 2 Rozdziału 6 (Dane dotyczące wykonywanej usługi), która otrzymuje nowe poniższe 
brzmienie: 

„g) częstotliwość odbioru (załadunek i wywóz) odpadów segregowanych (metale i tworzywa 
sztuczne, papier, szkło) na terenie zabudowy wielorodzinnej – po wypełnieniu poszczególnych 
gniazd pojemników, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w których są zbierane: 

➢ w okresie od 1 kwietnia do 30 września – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, 
➢ w okresie od 1 października do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny odbywać się będzie według   
harmonogramu sporządzanego na okres 3 miesięcy przez Wykonawcę. Szczegółowe wymagania 
odnośnie przygotowania harmonogramu zostały opisane w  Rozdziale 5 OPZ.” 
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Zmiana nr 7. 
Zmiana SWZ – Załącznik nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ). Zamawiający zmienia  
lit. b) w pkt 3 Rozdziału 6 (Dane dotyczące wykonywanej usługi), która otrzymuje nowe poniższe 
brzmienie: 

„b) częstotliwość odbioru (załadunek i wywóz) bioodpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej 
odbywać się będzie:  

➢ 1 raz na dwa tygodnie  - w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 
➢ 1 raz w miesiącu - w okresie od 1 listopada do 31 marca.” 

 
Zmiana nr 8. 
Zmiana SWZ – Załącznik nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ). Zamawiający zmienia  
lit. c) w pkt 3 Rozdziału 6 (Dane dotyczące wykonywanej usługi), która otrzymuje nowe poniższe 
brzmienie: 
„c) Częstotliwość odbioru (załadunek i wywóz) bioodpadów na terenie zabudowy wielolokalowej (za 
wyjątkiem miejscowości Ruszowice) odbywać się będzie:  

➢ 1 raz na tydzień – w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 
➢ 1 raz w miesiącu – w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny: bioodpadów odbywać się będzie 
według harmonogramu sporządzanego na okres 3 miesięcy przez Wykonawcę. Szczegółowe 
wymagania odnośnie przygotowania harmonogramu zostały opisane w  Rozdziale 5 OPZ.” 
 
Zmiana nr 9. 
Zmiana SWZ – Załącznik nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ). Zamawiający zmienia  
lit. e) w pkt 3 Rozdziału 6 (Dane dotyczące wykonywanej usługi), która otrzymuje nowe poniższe 
brzmienie: 
„e) Częstotliwość odbioru (załadunek i wywóz) bioodpadów na nieruchomościach wielolokalowych w 
miejscowości Ruszowice odbywać się będzie:  

➢ 1 raz na tydzień – w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 
➢ 1 raz w miesiącu – w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny: bioodpadów odbywać się będzie 
według harmonogramu sporządzanego na okres 3 miesięcy przez Wykonawcę. Szczegółowe 
wymagania odnośnie przygotowania harmonogramu zostały opisane w  Rozdziale 5 OPZ.” 
 
Zmiana nr 10. 
Zmiana OPZ - Załącznik nr 1 (podstawowe dane ilościowe). Do dokumentacji zamówienia dołączono 
zmieniony Załącznik nr 1 do OPZ o nazwie: „2021.05.25 - OPZ - Załącznik Nr 1 - Podstawowe dane 
ilościowe”. 
 
Zmiana nr 11. 
Zmiana SWZ – Załącznik nr 2 (formularz ofertowy). Zamawiający zmienia pkt 1 i 4 w Formularzu 
ofertowym. Do dokumentacji zamówienia dołączono zmieniony Formularz ofertowy o nazwie: 
„2021.05.25 - ZMIANA SWZ - Załącznik nr 2 - formularz ofertowy”. 
 
Zmiana nr 12. 
Zmiana SWZ – Załącznik nr 3 (projekt umowy). Zamawiający zmienia ust. 1 i 2 w § 6 Projektu umowy. 
Do dokumentacji zamówienia dołączono zmieniony Projekt umowy o nazwie: „2021.05.25 - ZMIANA 
SWZ - Załącznik nr 3 - projekt umowy”.  
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