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SPROSTOWANIE 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego 

nr ZP/1/MZGO/2021: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”. 

 

Na podstawie art.137 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2021.1129 t. j. z dnia 2021.06.24) Zamawiający Miejski Zakłada Gospodarowania Odpadami w 

Dąbrowie Górniczej informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ zamieszczonej na stronie 

internetowej. 

Zmiana dotyczy: 

 Rozdział XIV Punkt 12.1 Treść zamieszczonej zmiany otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór 

stanowi załącznik nr 18, dalej jako „wniosek”) aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 

9.1 SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa na standardowym 

formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany w treści SWZ 

„jednolitym dokumentem”), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ. 

 Rozdział XIV Punkt 12.4.1 f) Treść zamieszczonej zmiany otrzymuje brzmienie: 

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy 

wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków – z 

uwzględnieniem wymogu pkt 9.6 lit. „a” SWZ, 

 Rozdział XIV Do punktu 12.4.2 dodaje ppkt j). Treść zamieszczonej zmiany otrzymuje 

brzmienie: 

informacji  z Centralnego  Rejestru  Beneficjentów  Rzeczywistych,  w zakresie  art. 108 

ust. 2  ustawy,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem 

 Załącznik nr 21 do SWZ § 4 pkt 4a Treść zamieszczonej zmiany otrzymuje brzmienie: 

przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych 

do Instalacji Komunalnej wpisanej na listę instalacji komunalnych prowadzonych przez 

właściwego marszałka lub w szczególnych przypadkach do instalacji przewidzianej do 

zastępczej obsługi regionu, zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla 

województwa śląskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028  

 Załącznik nr 21 do SWZ § 4 pkt 5a i b – usuwa się  

 Załącznik nr 21 do SWZ § 28 Treść zamieszczonej zmiany otrzymuje brzmienie: 

e) zmiana wynagrodzenia może nastąpić również w przypadku zmiany stawek opłat za 



                          

Gmina Dąbrowa Górnicza 
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami 

Al. J. Piłsudskiego 34 C, 41-303 Dąbrowa Górnicza 
Tel. 32 264 46 23, Fax 32 264 71 99 

e- mail: sekretariat@mzgodg.pl 
NIP 629-246-26-89  REGON 276255312 

przyjęcie odpadów w instalacji komunalnej przetwarzającej odpady komunalne lub instalacji 

odzysku i unieszkodliwienia odpadów, po spełnieniu poniższych warunków: 

a. Przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu poświadczającego cenę sprzed 

wprowadzenia zmiany za przyjęcie odpadów według poszczególnych frakcji, 

pochodzących od Zamawiającego i przekazywanych do instalacji w okresie 

obowiązywania umowy; dokument instalacji lub jej właściciela poświadczający cenę za 

przyjęcie odpadów będzie przedstawiony przez Wykonawcę również na żądanie 

Zamawiającego w ciągu 7 dni; 

b. Przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu poświadczającego zmieniona i aktualna 

cenę za przyjęcie odpadów według poszczególnych frakcji, pochodzących od 

Zamawiającego przekazywanych do instalacji w okresie obowiązywania umowy; 

dokument instalacji lub jej właściciela poświadczający cenę odpadów będzie 

przedstawiony przez Wykonawcę również na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni; 

c. Zmiana ceny za przyjęcie odpadów przez instalacje musi być istotna tj. musi to być 

wzrost albo spadek ceny o co najmniej 20% stawki za przyjęcie odpadów według 

poszczególnych frakcji do instalacji, liczony przez porównanie stawki zmienionej do 

stawki obowiązującej w chwili rozpoczęcia umowy; 

d. Zmiana wynagrodzenia ustalonego zgodnie z oferta przetargową i umową odbywa się 

tylko w granicach wzrostu albo spadku cen tj. nie może być inna niż wynikająca ze 

zmiany cen za przyjęcie odpadów przez instalacje i może dotyczyć stawki za przyjęcie 

tylko tych frakcji, których cena ulega zmianie; 

e. Wykonawca informuje Zamawiającego w chwili podpisania niniejszej umowy o 

wysokości stawek obowiązujących w chwili rozpoczęcia umowy, za przyjęcie odpadów 

według poszczególnych frakcji, pochodzących od Zamawiającego. Stawki te będą 

podstawa odniesienia do ewentualnych przyszłych zmian w umowie; 

f. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania ww. postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia wskazanego w § 19 pkt 1. 

 

 

 

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie. 
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