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 ZMIANA  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania  nr SM/14/2018  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. - inne odpady (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż 

wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów 

komunalnych na terenie Bazy Segregacji Odpadów przy  ul. Petera przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp.  z o. o.  

w Tomaszowie Lubelskim 

 

OGŁOSZENIE NR 658123-N-2018 z dnia 2018-12-06  

 

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. 

Lwowska 37A w  Tomaszowie Lubelskim na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ) w następujący sposób: 

-   ROZDZIAŁ 2 otrzymuje brzmienie: 

    Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja 

nadsitowa) tj. - inne odpady  (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów, inne niż wymienione w kodzie 19 12 11, wytwarzane w procesie 

technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy Segregacji Odpadów przy 

ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o. o. w 

Tomaszowie Lubelskim. 

2.2. Odbiór i odzysk łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami dla odpadów 

powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania  odpadów komunalnych,           z 

których zostaje wydzielona frakcja nadsitowa, oznaczona kodem 19 12 12. Frakcja ta 

wymaga zastosowania procesów odzysku. 

2.3. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania to około 3000 Mg. Zamawiający 

zastrzega, że podana ilość jest  ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu 

przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający 

nie musi zrealizować zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. 

2.4. Szacunkowa dzienna ilość odpadów do  zagospodarowania przez Wykonawcę - około 18  

Mg. 

2.5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 

 

 

        CPV- 90.50.00.00-2  usługi związane z odpadami   

2.6. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 



2.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2.8. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  

aukcji elektronicznej. 

2.9. Warunki dotyczące powierzenia  części zamówienia podwykonawcom: 

   a)   Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części usług podwykonawcom. 

   b) Zamawiający żąda  wskazania  przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania  przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

2.10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących  prace, w tym operatorów sprzętu,  przy realizacji zamówienia. 

2.10.1. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy, odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2.10.2. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia, spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.12. czynności, w 

trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 

2018 r. poz. 1000, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, za ostatni okres rozliczeniowy; 



• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

2.10.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w 

punkcie 2.12. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej 

w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane w punkcie 2.12. czynności.  

2.10.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

- pkt 4.7.1.  ROZDZIAŁU 4 otrzymuje następującą treść: 

      4.7.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący  kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, o których mowa w pkt 4.2. lit. a), jeżeli wykaże, że: 

a) posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub zapewnienia gotowości przyjęcia 

odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie  

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, 

       b) w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni 

posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące 

wykonywania przez nich usług. 

- pkt 5.1.  ROZDZIAŁU 5 otrzymuje następującą treść: 

5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, o 

których mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2., Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

a) posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub zapewnienia gotowości przyjęcia 

odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie  

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, 

       b) w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni 

posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące 

wykonywania przez nich usług. 
              

 

 

 

                                                                                              ………………………………………………… 

                                                                                                                         ( podpis ) 


