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Kraków, dnia 29 grudnia 2021 roku 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do 

instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospodarowanie wybranych odpadów” nr 

TZ/EG/29/2021. 

 

 

WYKAZ ZMIAN TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając w imieniu zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania spółka z o.o. 

z siedzibą w Krakowie („Zamawiający”), na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.), zmieniam 

treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i wybranych załączników do SWZ: 

 

I. SWZ 

 

1. Zmianie ulega treść pkt. 7 SWZ poprzez skreślenie wyrazów „na podstawie umowy o pracę” 

oraz zastąpienie ich wyrazami „na podstawie stosunku pracy”.  

 

Brzmienie dotychczasowe 

 

7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przez cały okres realizacji Przedmiotu 

Zamówienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby uczestniczące 

w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia jako kierowcy pojazdów oraz stanowiące 

obsadę tych pojazdów (wykonujące czynności właściwe dla tych stanowisk).  

 

Brzmienie po zmianie 

 

7. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przez cały okres realizacji Przedmiotu 

Zamówienia na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby uczestniczące w 

wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia jako kierowcy pojazdów oraz stanowiące obsadę 

tych pojazdów (wykonujące czynności właściwe dla tych stanowisk).  

 

 

II. ZAŁĄCZNIK: MPO Kraków - odpady TZ.EG.29.2021 - zał. 1 - OPZ 

 

1. Zmianie ulega definicja odpadów komunalnych. Pkt. 2 lit. a) Załącznika nr 1 do SWZ – 

Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie „odpadach komunalnych – oznacza to 

odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o Odpadach (jak zdefiniowano 

poniżej) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 roku,”.  
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Brzmienie dotychczasowe 

 

a) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, 

które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają 

niesegregowalnymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 

poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich 

właściwości,  

 

Brzmienie po zmianie 
 

a) odpadach komunalnych – oznacza to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt. 7 Ustawy o Odpadach (jak zdefiniowano poniżej) w brzmieniu obowiązującym od 

dnia 1 stycznia 2022 roku, 

 

2. Zmianie ulega treść pkt. 4.4 Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia 

poprzez skreślenie wyrazów „przez Zamawiającego” na końcu wprowadzenia oraz zastąpienie 

ich wyrazami „w OPZ lub przez Wykonawcę”.  

 

Brzmienie dotychczasowe 

 

Przedmiot zamówienia dla Zadania nr 4 obejmuje odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Sektora nr 4 i ich transport do 

instalacji przetwarzania odpadów wskazanych przez Zamawiającego. 

 

Brzmienie po zmianie 

 

Przedmiot zamówienia dla Zadania nr 4 obejmuje odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Sektora nr 4 i ich transport do 

instalacji przetwarzania odpadów wskazanych w OPZ lub przez Wykonawcę. 

 

3. Zmianie ulega treść pkt. 4.5 Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia 

poprzez skreślenie wyrazów „przez Zamawiającego” na końcu wprowadzenia oraz 

zastąpienie ich wyrazami „w OPZ lub przez Wykonawcę”.  

 

Brzmienie dotychczasowe 

 

Przedmiot zamówienia dla Zadania nr 5 obejmuje odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Sektora nr 5 i ich transport do 

instalacji przetwarzania odpadów wskazanych przez Zamawiającego. 

 

Brzmienie po zmianie 

 

Przedmiot zamówienia dla Zadania nr 5 obejmuje odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Sektora nr 5 i ich transport do 

instalacji przetwarzania odpadów wskazanych w OPZ lub przez Wykonawcę. 

 

4. Zmianie ulega pkt. 6.1 lit. c) Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia 

poprzez dodanie po wyrazach „pojazdami bezpylnymi (tzw. śmieciarkami)” wyrazów „ ,w tym 
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pojazdami”. 

 

Brzmienie dotychczasowe 

 

a) odpadów selektywnie zbieranych i gromadzonych w workach w zabudowie 

jednorodzinnej i z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, w 

podziale: oddzielnie papier i tektura oraz oddzielnie tworzywa sztuczne, metale, 

odpady wielomateriałowe, pojazdami bezpylnymi (tzw. śmieciarkami) 

dwukomorowymi z zablokowaną funkcją kompaktującą, 

 

Brzmienie po zmianie 

 

a) odpadów selektywnie zbieranych i gromadzonych w workach w zabudowie 

jednorodzinnej i z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, w 

podziale: oddzielnie papier i tektura oraz oddzielnie tworzywa sztuczne, metale, 

odpady wielomateriałowe, pojazdami bezpylnymi (tzw. śmieciarkami), w tym 

pojazdami dwukomorowymi z zablokowaną funkcją kompaktującą, 

 
 

III. ZAŁĄCZNIK - MPO Kraków - odpady TZ.EG.29.2021 - zał. 4 – projekt Umowy 

 

1. Zmianie ulega treść § 6 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ – projektu umowy poprzez skreślenie 

wyrazów „na podstawie umowy o pracę” oraz zastąpienie ich wyrazami „na podstawie stosunku 

pracy”.  

 

Brzmienie dotychczasowe 

 

4. Zasady weryfikacji przez Zamawiającego oświadczeń Wykonawcy oraz wykonania 

Umowy zostały również określone w pkt. 8 OPZ. W szczególności, zasady weryfikacji 

wykonania przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w pkt. 7 SWZ, tj. 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określonych osób, zostały określone w pkt. 

8.3 OPZ. 

 

Brzmienie po zmianie 

 

4. Zasady weryfikacji przez Zamawiającego oświadczeń Wykonawcy oraz wykonania 

Umowy zostały również określone w pkt. 8 OPZ. W szczególności, zasady weryfikacji 

wykonania przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w pkt. 7 SWZ, tj. 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy określonych osób, zostały określone w pkt. 

8.3 OPZ. 

 

2. Zmianie ulega treść § 11 ust. 1 lit. k) Załącznika nr 4 do SWZ – projektu umowy poprzez 

skreślenie wyrazów „na podstawie umowy o pracę” oraz zastąpienie ich wyrazami „na 

podstawie stosunku pracy”.  

 

Brzmienie dotychczasowe 

 

k) za nieprzestrzeganie obowiązku wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby 

zatrudnione w charakterze kierowcy pojazdu oraz jako obsady tych pojazdów na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień 

wykonywania przedmiotu Umowy przez każdą osobę wykonującą pracę kierowcy 

pojazdu lub w ramach obsady pojazdu, lecz nie zatrudnioną na podstawie umowy 
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o pracę; 

 

Brzmienie po zmianie 

 

k) za nieprzestrzeganie obowiązku wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby 

zatrudnione w charakterze kierowcy pojazdu oraz jako obsady tych pojazdów na 

podstawie stosunku pracy – w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień 

wykonywania przedmiotu Umowy przez każdą osobę wykonującą pracę kierowcy 

pojazdu lub w ramach obsady pojazdu, lecz nie zatrudnioną na podstawie stosunku 

pracy; 

 

3. Zmianie ulega treść § 16 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ – projektu umowy poprzez skreślenie 

wyrazu „Dostawcę” oraz zastąpienie go wyrazem „Wykonawcę”.  

 

Brzmienie dotychczasowe 

 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wskazanych w niniejszej 

Umowie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie poniesione w związku 

z powyższym naruszeniem koszty, w tym całość poniesionych przez Zamawiającego 

kosztów administracyjnych, kar pieniężnych nałożonych przez organ nadzorczy oraz 

kosztów zaspokojenia oraz obrony roszczeń osób trzecich, wniesionych wobec 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Dostawcę zobowiązań wskazanych 

w ust. 1-3. 

 

Brzmienie po zmianie 

 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wskazanych w niniejszej 

Umowie, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie poniesione w związku z 

powyższym naruszeniem koszty, w tym całość poniesionych przez Zamawiającego 

kosztów administracyjnych, kar pieniężnych nałożonych przez organ nadzorczy oraz 

kosztów zaspokojenia oraz obrony roszczeń osób trzecich, wniesionych wobec 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę zobowiązań 

wskazanych w ust. 1-3. 
  

 

Z uwagi na ww. zmiany, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualne wersje SWZ 

oraz Załączników nr 1 i 4 do SWZ. 

 

Jednocześnie informuję, że termin i godzina składania ofert pozostają bez zmian. 

 

Za Zamawiającego  

 

Marcin Koper 
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