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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 
WARMIŃSKO-MAZURSKI 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

W OLSZTYNIE 

 

/do publicznej wiadomości/ 

 

 

INFORMACJA  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: 

usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2021.KK 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje  

o zmianach w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do 

SWZ. 

 

W celu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowień 

umowy Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

 

W projektowanych postanowieniach umowy: 

• § 3 Warunki realizacji umowy dodano zapisy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

6) posiadania aktualnych zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.  

W przypadku wygaśnięcia w/w zezwoleń Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu nowego zezwolenia na świadczenie usług, 

7) przekazania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca 

kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy,  

8) posiadania przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  

z przedmiotem zamówienia. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania 

polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem prolongatę ubezpieczenia. W przypadku nieprzekazania 

prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku 

nieodnowienia polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

 

• § 10 Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy dodano zapisy: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

5) w przypadku uchylenia lub wygaśnięcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 

umowy; 

6) w przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 umowy; 

  



• § 11 Kary umowne dodano zapisy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

3) w przypadku niedostarczenia aktualnych decyzji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 

6 umowy – w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

4) w przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 umowy – 

w wysokości 1000 zł brutto; 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje  

o zmianie terminu składania ofert: 

 
Rozdział 3 podrozdział 2 SWZ, cyt.:  
„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2021 r. do godz. 9.00. 
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2021 r. o godz. 9:30 poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 
Deszyfrowanie na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania”. 

 
Rozdział 3 podrozdział 3 SWZ, cyt.:  
„1) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 04.06.2021 r.” 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
 

W związku ze zmianą zapisów SWZ ulegają zmianie zapisy Ogłoszenia  
o zamówieniu nr 2021/BZP 00038511/01 z dnia 2021-04-22.  
 

Załączniki: 
1) Projektowane postanowienia umowy 
2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ  

 
 

Zastępca 

Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii w Olsztynie 

/-/Dorota Daniluk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:  

Egz. Nr 1 - a/a, BIP 

Wykonała: K. Kawecka 


