Grudziądz, dnia 8 listopada 2019 roku
GSO.271.1.2019
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą
„Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy – miasto Grudziądz”
Działając na mocy art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 t.j.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, dokonał zmiany
treści SIWZ. Zmiana dotyczy zapisów:
SIWZ: Rozdział III ust. 8:
treść dotychczasowa:
Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądać potwierdzenia
przez wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, poprzez złożenie
oświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu oświadczenia
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności kierowania
pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadów i załadunku odpadów do pojazdów
objętych przedmiotem zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Pierwsze oświadczenie
wykonawca składa bez wezwania zamawiającego w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, kolejne w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania zamawiającego. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uznane zostanie przez
zamawiającego jako uchylanie się od obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy
o pracę i skutkować będzie nałożeniem sankcji przewidzianych w umowie. Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji,
gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności
kierowania pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadów i załadunku odpadów do
pojazdów.
zastępuje się nową:
Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądać potwierdzenia
przez wykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, poprzez złożenie
oświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu oświadczenia
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności kierowania
pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadów i załadunku odpadów do pojazdów
objętych przedmiotem zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Pierwsze oświadczenie
wykonawca składa bez wezwania zamawiającego w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia
odbioru odpadów komunalnych, kolejne w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
zamawiającego. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uznane zostanie przez
zamawiającego jako uchylanie się od obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy
o pracę i skutkować będzie nałożeniem sankcji przewidzianych w umowie. Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji,
gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności

kierowania pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadów i załadunku odpadów do
pojazdów.
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Rozdział I ust. 5
treść dotychczasowa:
Wykonawca będzie odbierał i zagospodarowywał następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01),
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone
z ogrodów i parków (kod 20 01 08, 20 02 01),
3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali
i opakowania wielomateriałowe (kod 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04,
15 01 05),
4) szkło oraz opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07),
5) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01).
zastępuje się nową:
Wykonawca będzie odbierał następujące rodzaje odpadów komunalnych:
6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01),
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone
z ogrodów i parków (kod 20 01 08, 20 02 01),
8) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali
i opakowania wielomateriałowe (kod 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04,
15 01 05),
9) szkło oraz opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07),
10) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01).
Załącznik nr 2 do SIWZ – WZÓR UMOWY - § 5 ust. 4
treść dotychczasowa:
Jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części na warunkach
opisanych w załączniku nr 1 do umowy i SIWZ, w co najmniej jednym z następujących
zobowiązań:
1) nie wyposaży w pojemniki powyżej 5 % nieruchomości w sektorze;
2) nie dostarczy do Zamawiającego harmonogramów odbioru odpadów oraz mycia
i dezynfekcji pojemników;
3) nie rozpocznie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych w sektorze
- Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną w wysokości równowartości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia.
zastępuje się nową:
Jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części na warunkach
opisanych w załączniku nr 1 do umowy i SIWZ, w co najmniej jednym z następujących
zobowiązań:
1) nie wyposaży w pojemniki powyżej 5 % nieruchomości w sektorze;
2) nie dostarczy do Zamawiającego harmonogramów odbioru odpadów oraz mycia
i dezynfekcji pojemników;
3) nie rozpocznie odbierania odpadów komunalnych w sektorze
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- Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną w wysokości równowartości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia.
Załącznik nr 1 do umowy – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Rozdział I. ust. 5
treść dotychczasowa:
Wykonawca będzie odbierał i zagospodarowywał następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01),
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone
z ogrodów i parków (kod 20 01 08, 20 02 01),
3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali
i opakowania wielomateriałowe (kod 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05),
4) szkło oraz opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07),
5) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01).
zastępuje się nową:
Wykonawca będzie odbierał następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01),
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone
z ogrodów i parków (kod 20 01 08, 20 02 01),
3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali
i opakowania wielomateriałowe (kod 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04, 15 01 05),
4) szkło oraz opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07),
5) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01).
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

ZATWIERDZAM
/-/ Prezydent Grudziądza
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