
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

ZMIANA TREŚCI SWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów 

w 2022 roku”, nr PLP.271.2.2021, Ogłoszenie nr 2021/BZP00253839/01 z dnia 

2021-11-02. 
 

 Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1129 z 

późn. zm), dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

• Rozdział XII pkt 1 - Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie: Termin związania 

ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 16.12.2021r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

• Rozdział XIV pkt 1i 2 – Sposób oraz termin składania ofert otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na  miniPortalu do 

dnia 17.11.2021.  do godz. 9.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 

Przyrów, w dniu  17.11.2021r. o godzinie 10:00., poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na 

miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

• Rozdział XIX pkt • otrzymuje brzmienie: Wykonawca sporządzi i przekaże 

Zamawiającemu wraz z fakturą za grudzień 2022 r. sprawozdanie o osiągniętych 

przez Wykonawcę poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego 

wykorzystania odpadów komunalnych. Oraz usuwa się zapis: Wykonawca jest 

zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowanie do ponownego 

wykorzystania materiałów odpadowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

• Zmianie podlegają również załączniki umowa w § 3 pkt. 1.3 zmienia się brzmienie 

oraz usuwa pkt. 1.11 oraz w  § 9 usuwa się pkt. 4 i 5 umowy. 

Pozostałe zapisy SWZ i wzorów umów pozostają bez zmian.  

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm), z uwagi na zmianę 

terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza uaktualnione załączniki, które stają 

się integralną częścią zamówienia i publikuje zmiany na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania.  


