
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 82236-2015 z dnia 2015-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Andrychów 

1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości do 3.000 Mg na instalację mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o... 

Termin składania ofert: 2015-04-21  

 

Numer ogłoszenia: 85612 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82236 - 2015 data 13.04.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. 

małopolskie, tel. 33 8753661, fax. 33 8753109. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości do 3.000 Mg na instalację 

mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi             

w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i na 

niżej wymienionych warunkach: 1.1 Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do 

instalacji to odpady komunalne o kodzie 20 03 01 pochodzące z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte umowy 

cywilnoprawne. 1.2 Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to około 157 Mg 

miesięcznie. 1.3 Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze 

samochodowej. 1.4 Wykonawca musi posiadać status instalacji regionalnej w regionie 

zachodnim województwa małopolskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 1.5 

Instalacja nie może być zlokalizowana dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego. 1.6 

Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 

20:00, a w soboty od 6:00 do 14:00. 1.7 Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych 

odpadów Wykonawca będzie podpisywał karty przekazania odpadów. 1.8 Każda dostawa 

odpadów przez Zamawiającego będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę z obligatoryjnym 

rozbiciem na: nr rej. pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu, rodzaj oraz datę   

i godzinę dostarczenia odpadów, a także informacją o miejscu /gminie, rejonie, sektorze/,          

z którego odpady zostały zebrane. 1.9 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesiąca 

(do 5-tego dnia roboczego następnego miesiąca) przesłać w formie elektronicznej zestawienie 

wag pojazdów Zamawiającego za dany miesiąc. 1.10 Wykonawca zobowiązany jest do 

osiągnięcia koniecznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów wymaganych ustawą               

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82236&rok=2015-04-13


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.) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 

półrocza, którego dotyczy. 1.11 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje 

wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia 

poziomów osiąganych poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych grup odpadów. 2. 

Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą 

wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie 

przygotowywania oferty. 

 W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości do 3.000 Mg na instalację 

mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w 

ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i na niżej 

wymienionych warunkach: 1.1 Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to 

odpady komunalne o kodzie 20 03 01 pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych z 

którymi Zamawiający ma zawarte umowy cywilnoprawne. 1.2 Szacunkowa ilość 

dostarczanych odpadów do instalacji to około 157 Mg miesięcznie. 1.3 Wszystkie dostarczane 

odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej. 1.4 Wykonawca musi 

posiadać status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa małopolskiego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 1.5 Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, a w soboty od 6:00 do 14:00. 1.6 Na 

potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie podpisywał karty 

przekazania odpadów. 1.7 Każda dostawa odpadów przez Zamawiającego będzie 

ewidencjonowana przez Wykonawcę z obligatoryjnym rozbiciem na: nr rej. pojazdu 

dostarczającego odpad, określony kod odpadu, rodzaj oraz datę i godzinę dostarczenia 

odpadów, a także informacją o miejscu (gminie, rejonie, sektorze), z którego odpady zostały 

zebrane. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu miesiąca (do 5-tego dnia 

roboczego następnego miesiąca) przesłać w formie elektronicznej zestawienie wag pojazdów 

Zamawiającego za dany miesiąc. 1.9 Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia 

koniecznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów wymaganych ustawą 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.) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie półrocza, 

którego dotyczy. 1.10 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informacje 

wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, konieczne do rozliczenia 

poziomów osiąganych poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych grup odpadów.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1. 

 W ogłoszeniu jest: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku - Warunek ten zostanie uznany za spełniony, 

jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

przetwarzania odpadów 200301 oraz prowadzenie składowiska odpadów powstających                 

w wyniku przetworzenia odpadów 200301 (jeżeli prowadzi składowisko) lub umowę                     

z prowadzącym takie składowisko posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów (należy wtedy dołączyć pozwolenie prowadzącego składowisko). 

Pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie powinno obejmować odpady 

o kodach 191212, 190599, 190503, 190501. - Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli 

Wykonawca przedstawi aktualną informację o statusie instalacji do mechanicznego 

biologicznego przetwarzania odpadów. Odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego oraz 

poszczególnymi instalacjami nie może przekraczać 40 km. 



 W ogłoszeniu powinno być: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis 

sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Warunek ten zostanie uznany za 

spełniony, jeśli Wykonawca będzie wpisany do Uchwały Semiku Województwa 

Małopolskiego w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami województwa 

małopolskiego - Region Zachodni i będzie posiadał status RIPOK lub umowę z RIPOK. 

 

   

                                                                                                           Prezes Zarządu 
                                                                                                          mgr Marek Drożdż 

 


