Poznań, dnia 19.06.2019 roku
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-14/2019
Usługa polegająca na rozdrobnieniu, odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

MODYFIKACJA SIWZ
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej Ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w
następującym zakresie:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 PZP dokonuje zmiany SIWZ w następującym
zakresie:
1. Punkt 3 SIWZ do słów „Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień”: przyjmuje brzmienie:
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, zagospodarowaniu i poddaniu
procesowi odzysku, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z przetwarzania odpadów
wielkogabarytowych w ilości 3.000 [Mg] do dnia 31.12.2019 r.
Wykonawca musi zapewnić odbiór odpadów w ciągu pierwszego tygodnia po podpisaniu umowy w ilości
minimum 400 Mg.
Zamawiający zapewnia załadunek odpadów kodzie 19 12 12 przewidzianych do transportu przy ul. Meteorytowej
1 w Suchym Lesie. Środki transportu Wykonawcy muszą być dostosowane do załadunku maszynami
Zamawiającego. Odbiór odpadów odbywać się będzie od godziny 7:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 30% masy opadów dla masy określonej dla danej
części zamówienia. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wskazane ilości są szacunkowymi i nie
upoważniają Wykonawcy do roszczeń w stosunku do Zamawiającego, jeśli z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego Wykonawca nie odbierze zakładanej ilości odpadów.
Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę: czynności transportowe.
2. Punkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie:
15.1. Oferty należy składać do dnia 8.07.2019 roku, do godz. 9:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po
terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.07.2019 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Aleje
Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, Polska).
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy dokonuje zmiany SIWZ przez zamieszczenie
nowego załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy dokonuje zmiany SIWZ przez zamieszczenie
nowego załącznika nr 4 do SIWZ, Wzoru umowy.

