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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”. 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

Zamawiający – Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna - informuje, iż w 

Modyfikacji Treści SIWZ dokonanej dnia 30.09.2019 r. omyłkowo wskazano, iż Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ, tymczasem Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie odniesienia do treści Załącznika nr 10 do SIWZ 

dotyczą treści Załącznika nr 1 do SIWZ.  

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób: 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór Umowy 

 

§ 4 pkt 12) Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 

„12) udzielenia Zamawiającemu dwóch dostępów do systemu monitorującego i lokalizującego pojazdy 

Wykonawcy w ilości i zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V część A ust. 9, część B ust. 9 i 

część C ust. 9 Załącznika nr 1 do Umowy.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„12) udzielenia Zamawiającemu dwóch dostępów do systemu monitorującego i lokalizującego pojazdy 

Wykonawcy w ilości i zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V część A ust. 9 lub 10, część B ust. 

9 lub 10 i część C ust. 9 lub 10 Załącznika nr 1 do Umowy.” 

 

§ 12 ust. 1 pkt 13) Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 

„13) niesprawności działania określonego w rozdziale V ust. 8-9 (dotyczy każdej Części) Załącznika nr 1 do 

Umowy systemu monitoringu - w wysokości 500* (słownie: pięćset*) złotych za każdy dzień, w którym zdarzenie 

takie nastąpiło” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„13) niesprawności działania określonego w rozdziale V część A ust. 7-8, część B ust. 7-8 i część C ust. 7-8 

Załącznika nr 1 do Umowy systemu monitoringu - w wysokości 500* (słownie: pięćset*) złotych za każdy dzień, 

w którym zdarzenie takie nastąpiło” 

 

§ 15 Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 

„1. Stawki jednostkowe, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, mogą ulec zmianie w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 



2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmiana stawki jednostkowej brutto będzie polegała na 

zmianie zastosowanej stawki podatku VAT (+/-) i obejmie wyłącznie te płatności, które obejmują tą część 

świadczenia usługi, która będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej zmiany. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny 

wniosek oraz wyliczenia uzasadniające zmianę jednostkowej stawki netto, zawierający w szczególności 

wysokość kosztów osobowych poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację usługi wraz 

z wymiarem i zakresem ich zaangażowania. Zamawiający dokona zmiany stawki jednostkowej netto w 

wysokości odpowiadającej rzeczywistemu wzrostowi kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w wyniku 

tych zmian, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 

oraz gdy przedstawione przez Wykonawcę kalkulacje będą w sposób wystarczający wykazywały 

zasadność zmiany danej stawki jednostkowej netto. Zmiana obejmie wyłącznie te płatności, które 

obejmują tą część świadczenia usługi, która będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej 

zmiany. 

4. Stawki jednostkowe, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a), § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a), § 8 ust. 2 pkt 3 lit. 

a) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) Umowy mogą ulec zmianie w roku 2021 w przypadku wzrostu opłaty za 

umieszczenie odpadów na składowisku, o której w przepisach  wydanych na podstawie przepisu art. 290 

ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, określonej dla kodu odpadu 19 05 

99, w ten sposób, że ulegną podwyższeniu o 50 % różnicy pomiędzy wysokością opłaty za umieszczenie 

odpadów na składowisku, określonej dla kodu odpadu 19 05 99 na rok 2021 w stosunku do tej stawki 

określonej na rok 2020. 

5. Zmiana stawek, o której mowa w ust. 4, nastąpi wyłącznie na wniosek Wykonawcy złożony w terminie 3 

miesięcy od wystąpienia zmiany opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku określonych dla kodu 

odpadu 19 05 99. Zmiana obejmie wyłącznie te płatności, które obejmują tą część świadczenia usługi, 

która będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej zmiany. 

6. W stosunku do stawek jednostkowych, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, w roku 2021 w pierwszej 

kolejności ma zastosowanie mechanizm waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2021, o którym mowa w 

§ 8 ust. 4 Umowy, dopiero w drugiej zaś zmiany ich wysokości przypadkach opisanych w ust. 1, tj. 

zmianom tym podlegają stawki jednostkowe w wysokości ustalonej po uprzednim zastosowaniu 

mechanizmu waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2021. 

7. W stosunku do stawek jednostkowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a), § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a), § 

8 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) Umowy w pierwszej kolejności ma zastosowanie mechanizm 

waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2021, o którym mowa w § 8 ust. 4 Umowy, dopiero w drugiej zaś 

zmiany ich wysokości w przypadku opisanym w ust. 4, tj. zmianom tym podlegają stawki jednostkowe w 

wysokości ustalonej po uprzednim zastosowaniu mechanizmu waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 

2021. 

8. Zmiany stawek jednostkowych określone w niniejszym paragrafie nie wymagają zmiany Umowy.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„1. Stawki jednostkowe, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, mogą ulec zmianie w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 



2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmiana stawki jednostkowej brutto będzie polegała na 

zmianie zastosowanej stawki podatku VAT (+/-) i obejmie wyłącznie te płatności, które obejmują tą część 

świadczenia usługi, która będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej zmiany. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny 

wniosek oraz wyliczenia uzasadniające zmianę jednostkowej stawki netto, zawierający w szczególności 

wysokość kosztów osobowych poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację usługi wraz 

z wymiarem i zakresem ich zaangażowania. Zamawiający dokona zmiany stawki jednostkowej netto w 

wysokości odpowiadającej rzeczywistemu wzrostowi kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w wyniku 

tych zmian, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 

oraz gdy przedstawione przez Wykonawcę kalkulacje będą w sposób wystarczający wykazywały 

zasadność zmiany danej stawki jednostkowej netto. Zmiana obejmie wyłącznie te płatności, które 

obejmują tą część świadczenia usługi, która będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej 

zmiany. 

4. Stawki jednostkowe, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a), § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a), § 8 ust. 2 pkt 3 lit. 

a) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) Umowy mogą ulec zmianie w roku 2021 w przypadku wzrostu opłaty za 

umieszczenie odpadów na składowisku, o której mowa w przepisach  wydanych na podstawie przepisu 

art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, określonej dla kodu odpadu 

19 05 99, w ten sposób, że ulegną podwyższeniu o 50 % różnicy pomiędzy wysokością opłaty za 

umieszczenie odpadów na składowisku, określonej dla kodu odpadu 19 05 99 na rok 2021 w stosunku 

do tej stawki określonej na rok 2020. 

5. Zmiana stawek, o której mowa w ust. 4, nastąpi wyłącznie na wniosek Wykonawcy złożony w terminie 3 

miesięcy od wystąpienia zmiany opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku określonej dla kodu 

odpadu 19 05 99. Zmiana obejmie wyłącznie te płatności, które obejmują tą część świadczenia usługi, 

która będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej zmiany. 

6. W stosunku do stawek jednostkowych, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, w roku 2021 w pierwszej 

kolejności ma zastosowanie mechanizm waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2021, o którym mowa w 

§ 8 ust. 4 Umowy, dopiero w drugiej zaś zmiany ich wysokości przypadkach opisanych w ust. 1, tj. 

zmianom tym podlegają stawki jednostkowe w wysokości ustalonej po uprzednim zastosowaniu 

mechanizmu waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2021. 

7. W stosunku do stawek jednostkowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a), § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a), § 

8 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a) Umowy w pierwszej kolejności ma zastosowanie mechanizm 

waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 2021, o którym mowa w § 8 ust. 4 Umowy, dopiero w drugiej zaś 

zmiany ich wysokości w przypadku opisanym w ust. 4, tj. zmianom tym podlegają stawki jednostkowe w 

wysokości ustalonej po uprzednim zastosowaniu mechanizmu waloryzacji o wskaźnik inflacji w roku 

2021. 

8. Zmiany stawek jednostkowych określone w niniejszym paragrafie nie wymagają zmiany Umowy.” 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 



Rozdział V cz. A, cz. B oraz cz. C, ust. 11-12 

Przed modyfikacją jest: 

„11. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu eksploatacji systemu, o którym 

mowa w ust. 7 i 9 lub jakiejkolwiek jego części przez cały okres eksploatacji tego systemu. 

12. Wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia 2 osób wybranych przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi systemu (oprogramowania), o którym mowa w ust. 9; szkolenie winno się odbyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przeszkoli 2 osoby, bez względu na ilość części 

wykonywanego zamówienia, chyba, że Zamawiający odstąpi od szkolenia.” 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„11. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu eksploatacji systemu, o którym 

mowa w ust. 7 i 9 lub 10 a także jakiejkolwiek jego części przez cały okres eksploatacji tego systemu. 

12. Wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia 2 osób wybranych przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi systemu (oprogramowania), o którym mowa w ust. 9 lub 10; szkolenie winno się odbyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przeszkoli 2 osoby, bez względu na ilość części 

wykonywanego zamówienia, chyba, że Zamawiający odstąpi od szkolenia.” 

 

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.10.2019 r. 

 

 

 


