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Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia 

Przedmiot zamówienia 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy 
Strzelce Opolskie 

Znak sprawy ZP.271.1.2.2021 

Zamawiający, działając w trybie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 
ustawa PZP), dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia polegające w szczególności na 
doprecyzowaniu opisu jednego z kryterium oceny ofert tj.  kryterium „Poziom recyklingu” oraz korekty omyłkek 
pisarskich (niezamierzonych niedokładności) w projekcie umowy.  

1) Dopisuje się w pkt. 49.4 SWZ, pod tabelą następujący tekst: 

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych rozumie się tak jak to 

określono w art. 3b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

i oblicza się zgodnie ze wzorem: oblicza się zgodnie ze wzorem:  

𝑷𝒐𝒛 = 100 ∙
𝑀𝑟

𝑀𝑤
 

gdzie: 
Poz – poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, wyrażony w %, 
Mr – łączna masa odpadów komunalnych poddanych przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, 
wyrażona w Mg, 
Mw – łączna masa wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażona w Mg. 

2) Korekcie ulega brzmienie § 8 ust. 4 projektu umowy: 

Przed zmianą (było) Po zmianie (jest) 

[jeżeli wykonawca złożył w ofercie deklarację]. 

Wykonawca zapewnia, że będzie realizował 

przedmiot zamówienia w taki sposób, że Gmina 

osiągnie odpowiedni poziom przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych w wysokości co najmniej: 

• nie mniej niż 20 % wagowo – za okres II półrocze 

2021 roku 

• nie mniej niż 25 % wagowo – za okres od 1 

stycznia do 31 maja 2022 roku, 

[zgodnie ze złożoną oferta]. 

[jeżeli wykonawca złożył w ofercie deklarację]. 

Wykonawca zapewnia, że będzie realizował 

przedmiot zamówienia w taki sposób, że osiągnie 

odpowiedni poziom przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu zebranych 

odpadów komunalnych w wysokości co najmniej: 

• nie mniej niż 20 % wagowo – za okres II 

półrocze 2021 roku 

• nie mniej niż 25 % wagowo – za okres od 1 

stycznia do 31 maja 2022 roku, 

[zgodnie ze złożoną oferta]. 

 



3) korekcie ulega brzmienie § 12 ust. 1 pkt 9 projektu umowy: 

Przed zmianą (było) Po zmianie (jest) 

nieuzyskanie deklarowanych w ofercie poziomów 
recyklingu, o których mowa w § 8 ust. 4 Umowy, 
w wysokości 110% wartości, równej karze 
pieniężnej, o której mowa w art. 9z ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
[dotyczy wykonawcy, który złożył oświadczenie 

o osiągnięciu odpowiednich poziomów recyklingu]. 

nieuzyskanie deklarowanych w ofercie poziomów 
recyklingu, o których mowa w § 8 ust. 4 Umowy, 
w wysokości 110% wartości, równej karze 
pieniężnej, o której mowa w art. 9z ust. 2a 
pkt 1 i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  
[dotyczy wykonawcy, który złożył oświadczenie 

o osiągnięciu odpowiednich poziomów recyklingu]. 

W załączeniu SWZ w wersji z zaznaczonymi zmianami i wersji po zmianach 


