
Chorzów, 04 maja 2020 r. 

Znak sprawy: 1/5.2.1_RPO/2020   

 

Rejestr zmian w SIWZ 

 

1. Na str. 1 uzupełnia się datę: 20 kwietnia 2020 r. 

2. W pkt. 1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Było: 
Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142 
ul. Wolności 140-142 
41-500 Chorzów   
NIP: 6272509755, REGON: 278224505 
 
Jest: 
Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 140 - 142 
ul. Fryderyka Chopina 10/2 
41-500 Chorzów   
NIP: 6272509755, REGON: 278224505 
 
2. W pkt. 7.2.1.  

 
Było: 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: (…) 

 przedstawi aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub 
składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, posiadającym wydzieloną część na 
składowanie odpadów zawierających azbest, potwierdzającą możliwość przyjęcia zaplanowanej 
przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych tj. min. 12.167  Mg.   
 
Jest: 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: (…) 

 przedstawi aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych lub 
składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, posiadającym wydzieloną część na 
składowanie odpadów zawierających azbest, potwierdzającą możliwość przyjęcia zaplanowanej 
przez Zamawiającego ilości odpadów azbestowych tj. min. 12.167  Mg.  Zamawiający dopuszcza 
przedstawienie jako dowodu oświadczenia wydanego przez składowisko odpadów na przyjęcie 
i składowanie odpadów niebezpiecznych w ilości odpadów azbestowych zaplanowanej przez 
Zamawiającego tj. min. 12.167 Mg. 

 
3.  Pkt. 13.3. ppkt. d): 
 

Było: 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
 
Jest:  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; Zamawiający wyraża zgodę na złożenie gwarancji wadialnej 
ubezpieczeniowej w formie elektronicznej. Gwarancja wadialna w formie elektronicznej musi 
zostać wystawiona w formie pliku i opatrzona ważnym kwalifikowanym podpisem 



elektronicznym w sposób, który zapewni przez co najmniej okres wymaganego zabezpieczenia 
oferty wadium, możliwość dokonania kontroli integralności dokumentu elektronicznego, 
możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji 
zawartych w elektronicznym dokumencie gwarancji wadialnej;  

 

4.  Pkt. 12.6: 

Było:  
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści nin. SIWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert, tj. do dnia 28 kwietnia 2020 r.  
 
Jest:  
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści nin. SIWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert, tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r.  

 

5.  Pkt. 15.12: 

Było: 
Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w zamkniętym, 
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym 
nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:  
„Oferta na roboty budowlane ul. Wolności 140-142; Znak sprawy: 1/5.2.1_RPO/2020  NIE 
OTWIERAĆ przed: 05 maja 2020 r. godz. 10:00”. 
 
Jest: 
Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w zamkniętym, 
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym 
nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:  
„Oferta na roboty budowlane ul. Wolności 140-142; Znak sprawy: 1/5.2.1_RPO/2020  NIE 
OTWIERAĆ przed: 08 maja 2020 r. godz. 10:00”. 
 

6.  Pkt. 16.1: 
 
 Było:  

Oferty należy składać po adresem:  
ADM Chorzów Sp. z o.o. 
ul. Fryderyka Chopina 10/2, 41-500 Chorzów 
w Sekretariacie 
do dnia 05 maja 2020 roku do godz. 10:00. 

 

Było:  
Oferty należy składać po adresem:  
ADM Chorzów Sp. z o.o. 
ul. Fryderyka Chopina 10/2, 41-500 Chorzów 



w Sekretariacie 
do dnia 08 maja 2020 roku do godz. 10:00. 

 

7.  Pkt. 16.3: 

 Było: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05 maja 2020 r. o godz. 10:15,  
w siedzibie ADM Chorzów Sp. z o.o. przy ul. Fryderyka Chopina 10/2, 41-500 Chorzów. 
 
Jest: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08 maja 2020 r. o godz. 10:15,  
w siedzibie ADM Chorzów Sp. z o.o. przy ul. Fryderyka Chopina 10/2, 41-500 Chorzów. 
 

8. W pkt. 4.12 uzupełnia się o następujący zapis: 
 

Wykonawca zobowiązany jest: (…) 

 zutylizować odpady azbestowe (niebezpieczne) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; dokumentem poświadczającym zagospodarowanie tych odpadów 
ma być Karta Przekazania Odpadów, dostarczona Zamawiającemu przed 
odbiorem robót. 

9.  Pkt. 7.2.1: 

 Było: 
 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów 
obejmujące odpady o kodach: 17 06 05*, 17 06 01* chyba, że Wykonawca 
wykaże, że jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej 
działalności lub wykaże, że transport odpadów zaklasyfikowanych pod ww. 
kodami nie wymaga posiadania przez Wykonawcę ww. zezwolenia lub 
zawiadomienie marszałka województwa o nadaniu numeru rejestrowego, gdy 
dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami; 

 posiada zezwolenie na unieszkodliwianie azbestu, lub równoważne uprawnienie 
(np. pozwolenie zintegrowane) - wydane na podstawie przepisów 
szczegółowych, w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić 
przetwarzanie odpadów we własnym zakresie lub przedstawi zezwolenie na 
unieszkodliwianie azbestu lub równoważne uprawnienie (np. pozwolenie 
zintegrowane) - wydane na podstawie przepisów szczegółowych, dla 
składowiska odpadów, na którym będą składowane odpady zawierające azbest; 

 przedstawi aktualną umowę podpisaną ze składowiskiem odpadów 
niebezpiecznych lub składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne, posiadającym wydzieloną część na składowanie odpadów 
zawierających azbest, potwierdzającą możliwość przyjęcia zaplanowanej przez 
Zamawiającego ilości odpadów azbestowych tj. min. 12.167  Mg.  Zamawiający 
dopuszcza przedstawienie jako dowodu oświadczenia wydanego przez 
składowisko odpadów na przyjęcie i składowanie odpadów niebezpiecznych w 



ilości odpadów azbestowych zaplanowanej przez Zamawiającego tj. min. 12.167 
Mg. 

Jest: 
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów 
obejmujące odpady o kodach: 17 06 05*, 17 06 01* chyba, że Wykonawca 
wykaże, że jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej 
działalności lub wykaże, że transport odpadów zaklasyfikowanych pod ww. 
kodami nie wymaga posiadania przez Wykonawcę ww. zezwolenia lub 
zawiadomienie marszałka województwa o nadaniu numeru rejestrowego, gdy 
dokonał wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami; 

 posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpie-
cznymi zawierającymi azbest lub wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych, 
jeżeli jest Wykonawcą świadczącym usługi w zakresie usuwania azbestu, 
zobowiązanym do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) w zakresie postępowania z 
wytworzonymi odpadami. 

 
 
 


