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Andrychów, dnia 24.03.2015 r. 

ZMIANA  SIWZ 

zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 

24.03.2015 r. 

W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/01/KS/2015                           

o zamówienie publiczne na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych w Gminie 

Andrychów”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

informuje, że wprowadza zmiany w następujących punktach: 

I SIWZ: 

Nazwa Przedmiotu zamówienia: 

Jest 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Andrychów” 

Powinno być: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

mieszkalnych w Gminie Andrychów” 

1. III Przedmiot zamówienia   

Jest: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych           

z terenu Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2018 r.  

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych                             

z nieruchomości położonych na terenie gminy Andrychów, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Małopolskiego 

 

 



2 

 

Powinno być: 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych           

z terenu Gminy Andrychów odbieranych od właścicieli nieruchomości mieszkalnych            

w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.  

Wykonanie Przedmiotu zamówienia powinno zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości           

i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami 

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego 

 

2. III Przedmiot zamówienia pkt 3.2 ppkt. 7: 

Jest:  

Ilość odpadów zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 

Gminy Andrychów w roku 2014 wyniosła 6.475 Mg, natomiast ilość odpadów przekazanych 

do odzysku w Gminie Andrychów w roku 2014 wyniosła 971,1 Mg.  

 

Powinno być: 

Ilość odpadów zmieszanych odebranych z obsługiwanych budynków z terenu Gminy 

Andrychów w roku 2014 wyniosła 6.475 Mg, natomiast ilość odpadów przekazanych do 

odzysku w roku 2014 wyniosła 971,1 Mg.  

 

3. III Przedmiot zamówienia  

Jest:  

II. Obowiązki Wykonawcy: 

 

Powinno być: 

III. Obowiązki Wykonawcy: 

 

4. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 1): 

Jest:  

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 
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Komunalnych (RIPOK) wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

 

Powinno być: 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zmieszanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa 

Małopolskiego. 

 

5. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 2): 

Jest:  

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku                                   

i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa  

w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 

21 ze zm.). 

 

Powinno być: 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z zasadami postępowania z odpadami o której mowa  w art. 17 ustawy           

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 

 

6. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 3): 

Jest:  

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie 

zebranych odpadów zielonych i innych biodegradowalnych. 

 

Powinno być: 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych 

odpadów zielonych i innych biodegradowalnych. 
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7. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 4): 

Jest:  

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych w ramach „wystawki” do odzysku. 

 

Powinno być: 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

odpadów wielkogabarytowych w ramach „wystawki” do odzysku. 

8. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 10): 

Jest:  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości 

zamieszkałej harmonogram odbioru odpadów komunalnych opracowany przez 

Zamawiającego. Ponadto Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach 

odbierania poszczególnych rodzajów odpadów na własnej stronie internetowej. 

 

Powinno być: 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości mieszkalnej 

harmonogram odbioru odpadów komunalnych opracowany przez Zamawiającego. Ponadto 

Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów na własnej stronie internetowej. 

 

9. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 20): 

Jest:  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości i rodzajów odebranych 

odpadów według numeru ewidencyjnego gospodarstwa domowego oraz ewidencji ilości                

i rodzajów odpadów z budynków wielorodzinnych i przekazywania danych do 

elektronicznego systemu zleceniodawcy. Częstotliwość przekazywania danych                               

z odnotowanych wywozów określa się minimum jeden raz w tygodniu. 

 

Powinno być: 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości i rodzajów odebranych 

odpadów według numeru ewidencyjnego budynku nieruchomości oraz ewidencji ilości                
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i rodzajów odpadów z budynków wielorodzinnych i przekazywania danych do 

elektronicznego systemu zleceniodawcy. Częstotliwość przekazywania danych                               

z odnotowanych wywozów określa się minimum jeden raz w tygodniu. 

 

10. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 21): 

Jest:  

Zakazuje się Wykonawcy :   

a) mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy  

Andrychów. 

 

Powinno być: 

Zakazuje się Wykonawcy :   

a) mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości mieszkalnych na terenie Gminy 

Andrychów oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

 

11. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 23): 

Jest:  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą 

przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu 

kwartalnych sprawozdań o których mowa w art. 9n i art.9oa ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399  

z późn. zm.). Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych 

odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012, poz. 630). 

Powinno być: 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą 

przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu 

półrocznych sprawozdań o których mowa w art. 9n i art.9oa ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z 

późn. zm.). Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu 
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Ministra Środowiska z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych 

odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012, poz. 630 ze zm.). 

 

12. III Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy ppkt 25): 

Jest:  

Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Andrychów wskazanych przez 

zamawiającego w terminie do 20 maja 2015 r. (wszelkie późniejsze zmiany zamawiający 

będzie aktualizował do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usługi                

w okresie realizacji zadania). 

Powinno być: 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Andrychów wskazanych przez 

zamawiającego w terminie do 20 maja 2015 r. (wszelkie późniejsze zmiany Zamawiający 

będzie aktualizował do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usługi                 

w okresie realizacji zadania). 

13. IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Jest:  

Wymagany termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w miarę występowania potrzeb od 

dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.05.2018 r. 

Powinno być: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie w miarę występowania potrzeb od 

dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.12.2017 r. 

 

 

             Prezes Zarządu 

          mgr Marek Drożdż 


