Ogłoszenie nr 2022/BZP 00140072/01 z dnia 2022-04-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się w Stegnie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rokicka 5A
1.5.2.) Miejscowość: Tczew
1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się w Stegnie”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3dcf7be-c5e6-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140072/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29 07:02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073924/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Transport odpadów ze stacji przełądunkowej w Stegnie do Zakładu w Tczewie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
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SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy
użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki ZUOS sp. z o.o. Tczew,
poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@zuostczew.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
Administrator informuje, że:
1 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w
Tczewie z siedzibą przy ul. Rokickiej 5A, 83-110.
2 Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania ZUOS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e –
mail: auditor@auditorsecurity.pl
3 Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach
związanych z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na
Zamawiającym.
4 Prawa osób, których dane są przetwarzane
Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5 Okres przechowywania
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
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6 Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
7 Obowiązek podania danych osobowych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
8 Profilowanie
Ponadto informujemy, że w ZUOS nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym
oraz że dane nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PN/4/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego transportu odpadów
komunalnych o kodach 20 03 01, 20 03 07, 20 02 01, 15 01 01, 15 01 06, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 06 04,
17 09 04 w okresie realizacji zamówienia ze stacji przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się w Stegnie (82-103) przy
ul. Gdańskiej 2 (Stacja Przeładunkowa), do Zakładu Zamawiającego znajdującego się w Tczewie (83-110), przy ul. Rokickiej
5A (Zakład Zamawiającego).
2. Szacowana łączna liczba transportów (kursów) wyniesie: 162 kursy, jednak nie mniej niż 88 transportów (kursów).
Zamawiający zastrzega, że wskazana ilość transportów (kursów) jest wielkością prognozowaną i w zależności od potrzeb
Zamawiającego może ulec zmniejszeniu. Powyższe nie skutkuje prawem Wykonawcy do odstąpienia od umowy lub zmianą
jej warunków oraz nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pojazdów niezbędnych do świadczenia usług i ponosi wszelkie koszty
związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, eksploatacją, dokonywaniem napraw lub wymiany.
4. Ze względu na uwarunkowania techniczno-organizacyjne stacji przeładunkowej odpadów, odbiór odpadów przez
Wykonawcę możliwy jest z użyciem pojazdów ciężarowych skrzyniowych, wywrotek, z ruchomą podłogą o DMC nie większej
niż 40 Mg o kubaturze przestrzeni ładownej nie mniejszej niż 90 m³.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania transportów (kursów) zgodnie z zamówieniem częściowym.
6. Wszystkie pojazdy używane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi normy emisji spalin nie
niższą niż Euro 5.
7. Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych z uwzględnieniem zabezpieczenia
przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem zapachów.
8. Wykonawca zapewni zachowanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego użytkowanych pojazdów (mycie,
dezynfekcja sprzętu, serwis, inne) w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i wymogów
sanitarnych. Jeżeli w opinii Zamawiającego stan sanitarny pojazdów (w tym czystość i estetyka zewnętrzna) nie jest
właściwy, Wykonawca zastosuje się do wydanych przez Zamawiającego w tym zakresie zaleceń.
Wykonawca, zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, spełniać powinien wymogi dotyczące
łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego
zadania na poziomie co najmniej 9 %.
9. Usługa rozliczana będzie w oparciu o cenę jednostkową (cena za 1 km transportu) z uwzględnieniem ceny ofertowej (stały
składnik) zaproponowanej przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
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budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w rozdziale XVII SWZ, tj. Opis kryteriów oceny
ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 779 ze zm.) do prowadzenia działalności w zakresie: transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj.
musi wykazać, że posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy.
Warunek dotyczący uprawnień, o których mowa w pkt b) , Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt. b) i zrealizuje
usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa w pkt. b) przez cały okres
obowiązywania umowy, z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia powyższego warunku (w
zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Dodatkowo Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z postępowania:
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
aktualny wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5
lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności tego dokumentu przez cały czas trwania umowy, z uwzględnieniem
przedłużenia czasu trwania umowy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poza Formularzem oferty, sporządzonym
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ niżej wymienione oświadczenia i
dokumenty: a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,b)
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
ustanowionego przez nich pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników
spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty w
przypadku:
1) zmiany terminu obowiązywania umowy, w przypadku gdy Zamawiający nie wypłacił Wykonawcy z tytułu wykonania
umowy całkowitej kwoty wynikającej ze złożonej oferty i postanowień umowy;
2) zmiany terminów przekazania kart przekazania odpadów, na skutek zmian regulacji prawnych w zakresie
gospodarowania odpadami;
3) zmiany godzin i dni odbierania Odpadów, jeżeli konieczność takiej zmiany wynikła z przyczyn organizacyjnych leżących
po stronie Zamawiającego albo Wykonawcy;
4) zmiany sposobu zbierania/ gromadzenia odpadów, tj. pojazdów i sposobu opakowania;
5) zmiany wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących gospodarowania odpadami;
6) zmiany ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej ze zmiany
przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
7) zmiany określenia kodów odpadów wprowadzonych w wyniku zmian stosownych przepisów prawa;
8) w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 (wirus SARSCoV-2) lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego i ich wpływu na należyte wykonanie niniejszej
umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub
dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć:
a) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
b) zmiany sposobu wykonywania usługi;
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c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;
2. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania:
1) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Zamawiający lub Wykonawca.
2) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i informację w jaki sposób
zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy.
3) Po otrzymaniu propozycji, Zamawiający albo Wykonawca (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź
odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając
zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane wyżej.
4) W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 3 i nieuzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, poczytuje się, iż
propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Po dokonaniu zmiany umowy,
zgodnie z art. 455 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się ogłoszenie o zmianie umowy w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-10 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/)
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-10 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-08
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