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BZ/ZP.08/03/09/18.       Włocławek 19.09.2018 r. 

 

 

Zmiana treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.08/03/09/18 na zadanie pn.: „Usługa 

odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 20 03 99, z podziałem 

na 3 części”. 

 

Zamawiający: PGK „Saniko” Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) informuje 

o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu 

nieograniczonym BZ/ZP.08/03/09/18 na zadanie pn.: „Usługa odbioru i zagospodarowania 

odpadów o kodach 19 12 12 i 20 03 99, z podziałem na 3 części” tj.: 

 

1. Zmianie ulega treść rozdz. V Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1 ppkt. 2.1) SIWZ  

z brzmienia: 

Rozdz. V ppkt. 2.1)  

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

dotyczące: 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Część Nr 1: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 

a) zezwolenie - decyzję właściwego organu na przetwarzanie odpadów, uwzgledniającą 

odpad o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

pochodzące z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów inne niż wymienione  

w 19 12 11, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1987 z późn. zm.), 

Część Nr 2: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 

a) zezwolenie - decyzję właściwego organu na przetwarzanie odpadów, uwzgledniającą 

odpad o kodzie 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987  

z późn. zm.). 

Część Nr 3: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 

a) zezwolenie - decyzję właściwego organu na przetwarzanie odpadów, uwzgledniającą 

odpad o kodzie 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987  

z późn. zm.). 

 

na brzmienie: 

Rozdz. V ppkt. 2.1)  

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

dotyczące: 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Część Nr 1: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 

a) decyzję na zbierania i przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie  

19 12 12, oraz wpis do rejestru BDO w zakresie transportu, zbierania oraz 

przetwarzania odpadu o kodzie 19 12 12. 
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Część Nr 2: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 

a) decyzję na zbierania i przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie  

20 03 99, oraz wpis do rejestru BDO w zakresie transportu, zbierania oraz 

przetwarzania odpadu o kodzie 20 03 99. 

Część Nr 3: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 

a) decyzję na zbierania i przetwarzanie odpadów, uwzględniającą odpad o kodzie  

20 03 99, oraz wpis do rejestru BDO w zakresie transportu, zbierania oraz 

przetwarzania odpadu o kodzie 20 03 99.” 

 
 

2. Treść Rozdz. VI pkt. 6.3. ppkt. 1 ulega zmianie z brzmienia: 

Rozdz. VI pkt. 6.3. ppkt. 1 

„Zezwolenie - decyzja właściwego organu na przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), zgodnie  

z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.1 lit. a) SIWZ.” 

 

na brzmienie: 

Rozdz. VI pkt. 6.3. ppkt. 1 

„Decyzję na zbierania i przetwarzanie odpadów oraz wpis do rejestru BDO w zakresie 

transportu, zbierania oraz przetwarzania odpadu, zgodnie z warunkiem określonym  

w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.1 lit. a) SIWZ.” 

 

 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

 

   Anna Grabowska 
 


