
 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E   O  Z M I A N I E   

O G Ł O S Z E N I A  O  Z A M Ó W I E N I U 

na: 

 

„Świadczenie usługi w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych 

i innych niż niebezpieczne z obiektów MPK S.A. w Krakowie i bezpłatne podstawienie 

kontenerów na przedmiotowe odpady przez Wykonawcę” 

 

znak sprawy: LP.281.124.2022 

 

Dokonano zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób: 

  

 

BYŁO 

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w SIWZ, w szczególności : 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. podmioty, które będą realizowały usługi 

będące przedmiotem zamówienia  mają posiadać na dzień składania ofert:  

a) zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów (tylko Wykonawca) 

b) aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce   
       odpadami (BDO), zezwalający na realizację transportu odpadów o kodach wskazanych 

w pkt. I.3. SIWZ. (Wykonawcy i  wskazani Podwykonawcy, jeśli dotyczy) 
W/w zezwolenia muszą obejmować swym zasięgiem miejsca odbioru odpadów, o których 

mowa w pkt I.7 SIWZ  

Powyższe warunki muszą być spełnione przez Wykonawcę.  

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie zbierania i/lub przetwarzania 

odpadów. 

 

2) Wykonanie poszczególnych zleceń (odbiór odpadów): do 48 godzin od powiadomienia 

telefonicznego potwierdzonego następnie e-mailem lub e-mailem. 

 

3) Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej 

Zamawiającego w terminie do dnia 04.08.2022 r. do godz.10.30.Liczy się data złożenia oferty na 

platformie. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2022 r. o godz. 11.00 

Czynność otwarcia ofert zostanie dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego, bez udziału 

przedstawicieli Wykonawców  i osób trzecich. 

 

 

JEST 

 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w SIWZ, w szczególności : 

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. podmioty, które będą realizowały usługi 

będące przedmiotem zamówienia  mają posiadać na dzień składania ofert:  
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a) zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów (Wykonawca lub Podwykonawca 

realizujący lub w przypadku korzystania z Pośrednika - pozwolenie dla instalacji lub 

składowiska odpadów, na które przekazany zostanie odpad)  

b) aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

(BDO), zezwalający na realizację transportu odpadów o kodach wskazanych w pkt. I.3. 

SIWZ. (Wykonawcy i  wskazani Podwykonawcy lub Pośrednik, jeśli dotyczy). 

W/w zezwolenia muszą obejmować swym zasięgiem miejsca odbioru odpadów, o których mowa w 

pkt I.7 SIWZ.  

Powyższe warunki muszą być spełnione przez podmiot faktycznie realizujący daną usługę 

 

2) Wykonanie poszczególnych zleceń (odbiór odpadów): do 7 dni roboczych od powiadomienia 

telefonicznego potwierdzonego następnie e-mailem lub e-mailem. 

 

3) Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej 

Zamawiającego w terminie do dnia 08.08.2022 r. do godz.11.30.Liczy się data złożenia oferty na 

platformie. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2022 r. o godz. 12.00 

Czynność otwarcia ofert zostanie dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego, bez udziału 

przedstawicieli Wykonawców  i osób trzecich. 
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