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OGŁOSZENIE O ZMIANIE
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. „Odbiór, transport

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lelów z nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych,

na których powstają odpady komunalne”.

Numer ogłoszenia: 508919-N-2017 z dnia 16.05.2017

Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia polegającego na zmianie:

W Opisie przedmiotu zamówienia:

W rozdziale III pkt. 2.5 a) i b) było:

Frakcje wymienione w pkt. 2.1. ppkt.6-1 I odpadów selektywnie zebranych, które należy gromadzić

na nieruchomościach będą zbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku za pomocą
mobilnego punktu zbierania odpadów:
a) wiosną w miesiącu maju (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory;

meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwie domowym, m. in.: meble,
tekstylia — ubrania nie nadające się do użytku, stolarka okienna z szybami, drzwi, pierzyny, kołdry,

poduszki, materace itp., zabawki dużych rozmiarów, dywany itp.; przeterminowane leki i
chemikalia: przeterminowane leki, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, opakowania po detergentach, opakowania po dezodorantach
itp.; odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych

wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do
administracji budowlano — architektonicznej: rury PCV, panele, płytki podłogowe i ścienne, płot
drewniany,- odpady z ceramiki sanitarnej gospodarstwa domowego np. muszle, umywalki, brodzik,
wanna, spłuczka toaletowa itp., tapety; zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym).
b) jesienią w miesiącu październiku (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i
akumulatory; meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwie domowym, m.
in.: meble, tekstylia — ubrania nie nadające się do użytku, stolarka okienna z szybami, drzwi,
pierzyny, kołdry, poduszki, materace itp., zabawki dużych rozmiarów, dywany itp.;
przeterminowane leki i chemikalia: przeterminowane leki, środki ochrony roślin, opakowania
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, rozpuszczalniki,

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, opakowania po detergentach, opakowania

po dezodorantach itp.; odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane
zgłoszenie do administracji budowlano — architektonicznej: rury PCV, panele, płytki podłogowe i
ścienne, płot drewniany, odpady z ceramiki sanitarnej gospodarstwa domowego np. muszle,
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umywalki, brodzik, wanna, spłuczka toaletowa itp., tapety; zużyte opony powstałe w
gospodarstwie domowym)..
Winno być:

Frakcje wymienione w pkt. 2.1. ppkt.6-71 odpadów selektywnie zebranych, które należy gromadzić
na nieruchomościach będą zbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku za pomocą
mobilnego punktu zbierania odpadów:
a) jeden odbiór wiosną w miesiącu kwiecień, maj bądź czerwiec (zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory; meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w
gospodarstwie domowym, m. in.: meble, tekstylia — ubrania nie nadające się do użytku, stolarka
okienna z szybami, drzwi, pierzyny, kołdry, poduszki, materace itp., zabawki dużych rozmiarów,
dywany itp.; przeterminowane leki i chemikalia: przeterminowane leki, środki ochrony roślin,
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, opakowania po
detergentach, opakowania po dezodorantach itp.; odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące
z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie
których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano — architektonicznej: rury PCV,
panele, płytki podłogowe i ścienne, płot drewniany,- odpady z ceramiki sanitarnej gospodarstwa
domowego np. muszle, umywalki, brodzik, wanna, spłuczka toaletowa itp., tapety; zużyte opony
powstałe w gospodarstwie domowym).
b) jeden odbiór jesienią w miesiącu wrześniu, październiku bądź listopadzie (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory; meble i inne odpady wielkogabarytowe
powstające w gospodarstwie domowym, m. in.: meble, tekstylia — ubrania nie nadające się do
użytku, stolarka okienna z szybami, drzwi, pierzyny, kołdry, poduszki, materace itp., zabawki
dużych rozmiarów, dywany itp.; przeterminowane leki i chemikalia: przeterminowane leki, środki
ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
opakowania po detergentach, opakowania po dezodorantach itp.; odpady budowlane i
rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym
zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano —

architektonicznej: rury PCV, panele, płytki podłogowe i ścienne, płot drewniany, odpady z ceramiki
sanitarnej gospodarstwa domowego np. muszle, umywalki, brodzik, wanna, spłuczka toaletowa
itp., tapety; zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym)
W rozdziale III pkt. 4.5. było:

2) Przedstawienie projektu pierwszego harmonogramu w ofercie zamówienia,

Winno być:

2) Przedstawienie projektu pierwszego harmonogramu po podpisaniu umowy w ciągu dwóch dni

Wzór umowy(załącznik nr 7)

w paragrafie 12 pkt. 1.12. było:

za każdy stwierdzony przypadek zmieszania odpadów komunalnych zmieszanych
z segregowanymi po ich odebraniu sprzed posesji w wysokości I 000,00 zł.

Winno być:

Za każdy udowodniony przypadek zmieszania odpadów komunalnych zmieszanych
z segregowanymi po ich odebraniu sprzed posesji w wysokości I 000,00 zł


