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ZMIANA 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PN. „ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PILZNO - W ROKU 2021” 
 
 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ 
w następujący sposób: 
 
Dział II: Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) zapis (str. 3): 

 
„2) Wykonawca ma przekazywać zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach pisemne półroczne sprawozdania zawierające informacje  
o masie:” 

 
otrzymuje brzmienie: 

 
„2) Wykonawca ma przekazać zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach pisemne roczne sprawozdanie zawierające informacje  
o masie:” 

 
Dział III: Wzór umowy 
 
1) w § 4 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Usługa będzie rozliczana po zakończeniu danego miesiąca w sposób określony 
w ust. 3. 

 5. Podstawą do wystawienia faktury będzie wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich 
ciążących na nim obowiązków i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
usługi za dany okres, z zastrzeżeniem ust. 6.” 

 
2) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy ma nastąpić w formie przewidzianej w § 11 
ust. 4  pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać 
uzasadnienie.” 

 
3) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wszelkie pisma składane przez Strony w związku z wykonywaniem umowy 
wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej (strony mogą przesłać pismo 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Strony dopuszczają przesyłanie 
korespondencji przy pomocy poczty elektronicznej jako skan pisma. Wszelkie pisma 
przesyłane pocztą elektroniczną jako skan mają być niezwłocznie potwierdzone 
pisemnie, przy czym oświadczenie nabiera mocy w momencie otrzymania przez którąś 
ze stron skanu pisma. Każda strona na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznego 
potwierdzenia faktu otrzymania pisma.” 
Strony podają następujące dane do przesyłania korespondencji: 

- Zamawiający:  
Urząd Miejski w Pilźnie, 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6, 
e-mail: sekretariat@gminapilzno.pl 
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ePUAP: /GminaPilzno/SkrytkaESP 
- Wykonawca: 

………………………………………………………… 
e-mail: ……........... 
ePUAP: ……………… 

Zmiana w/w danych nie wymaga aneksowania umowy i odbywać się będzie na zasadzie 
wzajemnego powiadomienia. 
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie w/w danych. 
W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na dotychczasowe dane uważa się 
za wysłane prawidłowo.” 
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