
Gmina Brzesko 
ul. Bartosza Głowackiego 51 
32 - 800 Brzesko 
         Brzesko, dn. 18.08.2022 r.  

Nasz znak: ZP.271.2.17.2022.IP 

        Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Brzesko. 
 

ZMIANA  

TREŚCI SWZ 

Gmina Brzesko, jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:  
 

Było:  

Rozdz. IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

2.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 
 

a) Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. , poz. 779 z późn. 
zm.) 

b) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania, 
przetwarzania odpadów wydany przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)  

c) Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w art. 38b ustawy o 
odpadach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z póź. 
zm.) 

Warunek dotyczący uprawnień jest spełniony, jeżeli wykonawca posiada samodzielnie 
w/w zezwolenia/wpisy do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, lub jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) posiada uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których 
realizacji te uprawnienia są wymagane.  
Wykonawca nie może w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby. 
 

 



Jest: 

Rozdz. IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

2.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 
 

a) Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w art. 38b ustawy o 
odpadach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z póź. 
zm.) 
 
Warunek dotyczący uprawnień jest spełniony, jeżeli wykonawca posiada 
samodzielnie w/w zezwolenia/wpisy do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, lub jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) posiada 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 
i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 
Wykonawca nie może w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby. 

Było 

Rozdz. XII - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 
UST. 2.2 Potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  
 

a) Wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami 
zwanej  BDO  prowadzonej przez Marszałka Województwa. 

b) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania, 
przetwarzania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)  

c) Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w art. 38b ustawy o 
odpadach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z póź. zm.) 

Jest: 
 

Rozdz. XII - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA. 
 

UST. 2.2 Potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
  

a) Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w art. 38b ustawy o 
odpadach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z póź. zm.) 



Było: 

Rozdz. VIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Ust. 5. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:  

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 

b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

c) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie 
wybrana. 

d) Umowę (polisę) ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia działalności 
związanej z przedmiotem umowy. 

e) Oświadczenie wykonawcy (i podwykonawcy, jeżeli realizuje zamówienie) o 
zatrudnieniu pracowników wykonujących czynności związane z realizacją 
przedmiotowego zamówienia wskazane w rozdziale IV ust. 5 SWZ, w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeksu 
Pracy na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków konkretnego pracownika. 

Jest: 

Rozdz. VIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Ust. 5. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:  

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 

b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

c) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie 
wybrana. 

d) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę i/lub 
podwykonawcę/podwykonawców uprawnień, o których mowa w pkt 3.19 
oraz 3.20 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do 
SWZ. 

e) Umowę (polisę) ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia działalności 
związanej z przedmiotem umowy. 



f) Oświadczenie wykonawcy (i podwykonawcy, jeżeli realizuje zamówienie) o 
zatrudnieniu pracowników wykonujących czynności związane z realizacją 
przedmiotowego zamówienia wskazane w rozdziale IV ust. 5 SWZ, w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeksu 
Pracy na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków konkretnego pracownika. 

 

Zmianie ulega również OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiący załącznik nr 7 do 
SWZ.  

Zamawiający dodał do rozdz. 3 opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.19 oraz 3.20 w 
brzmieniu  

3.19 Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany jest dysponować 
 aktualna decyzją na przetwarzanie odpadów tj. 

a) aktualnym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie 
zagospodarowania, przetwarzania odpadów wydany przez właściwy organ 
zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 779 z późn. zm.)  
lub 
pozwoleniem zintegrowanym /pozwoleniem wydanym na podstawie ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska uwzględniającym warunki zezwolenia na 
przetwarzanie tych odpadów. 
 

3.20 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub podwykonawcom 
 części zamówienia. Wykonawca winien dysponować aktualną decyzją 
 podwykonawcy/podwykonawców na przetwarzanie tych odpadów tj.   
a) aktualnym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania, 

przetwarzania odpadów wydany przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)  
Lub 
pozwoleniem zintegrowanym /pozwoleniem wydanym na podstawie ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska uwzględniającym warunki zezwolenia na przetwarzanie tych 
odpadów. 
 

W związku z wyżej dokonanymi zmianami Zamawiający zmienia termin składania ofert. 

Było:  

Rozdz. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert  
tj. do dnia 15.11.2022 roku, przy czym pierwszym dniem terminu związania 
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 



 

Jest:  

Rozdz. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert  
tj. do dnia 28.11.2022 roku, przy czym pierwszym dniem terminu związania 
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Było:  

Rozdz. XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na stronie: http://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
18.08.2022 r. do godz. 09:00. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 
18.08.2022 r.  o godz. 09:30. 

Jest: 

Rozdz.  XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub 
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na stronie: http://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
31.08.2022 r. do godz. 09:00. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 
31.08.2022 r. o godz. 09:30. 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

Załącznik:  

1. Zmieniony opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ 

       Z upoważnienia Burmistrza                                                                                                 
       Z - ca BURMISTRZA 
       (-) Grzegorz Brach 

Otrzymują:  

1. Strona internetowa postępowania, 
2. a/a. 



 

 


