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ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 621 12
32, fax. 89 621 12 33.

NAZWA PROJEKTU: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty
ZMIANA NR 1 W TREŚCI SIWZ :
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:, punkt 2. Spełniają warunki
udziału w postępowaniu , podpunkt 3) Zdolności techniczne:
W SIWZ jest:

W celu potwierdzenia potencjału technicznego Wykonawca winien:

a) Wskazać, iż posiada dostęp do narzędzi, wyposażenia, pomieszczeń w celu wykonania
zamówienia tzn. dysponuje lub posiada:
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
- co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
- jeden pojazd umożliwiający zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Wszystkie ww. pojazdy powinny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać
aktualne badania techniczne. Ponadto wykonawca zapewni, aby pojazdy były wyposażone
w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu
pojazdu i miejscach postoju, a także wyposażenie w czujniki zapisujące dane o miejscach
wyładunku odpadów.
Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu
po opróżnieniu pojemników.
Pojazdy powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122).
b) Dysponować bazą magazynowo – transportową
W SIWZ powinno być:

W celu potwierdzenia potencjału technicznego Wykonawca winien:

a) Wskazać, iż posiada dostęp do narzędzi, wyposażenia, pomieszczeń w celu wykonania
zamówienia tzn. dysponuje lub posiada:
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
- jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Wszystkie ww. pojazdy powinny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać
aktualne badania techniczne. Ponadto wykonawca zapewni, aby pojazdy były wyposażone
w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu
pojazdu i miejscach postoju, a także wyposażenie w czujniki zapisujące dane o miejscach
wyładunku odpadów.
Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu
po opróżnieniu pojemników.
Pojazdy powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122).
b) Dysponować bazą magazynowo – transportową

ZMIANA NR 2 W TREŚCI SIWZ :
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
OFERTY, PUNKT 14

W SIWZ jest:

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym nazwą i adresem
Wykonawcy, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Koperta
lub opakowanie winna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisami
„Oferta na usługę pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.”
Nie otwierać przed dniem 29.01.2018r. do godz. 12.00
W SIWZ powinno być:

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym nazwą i adresem
Wykonawcy, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Koperta
lub opakowanie winna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisami
„Oferta na usługę pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty.”
Nie otwierać przed dniem 01.02.2018r. do godz. 12.00

ZMIANA NR 3 W TREŚCI SIWZ :
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I
OTWARCIA OFERT, PUNKT 1 oraz 3.

W SIWZ jest:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, pokój nr 13A, w terminie do dnia 29.01.2018 roku, godz. 10.00

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, pokój nr 7, w dniu 29.01.2017 roku, godz.12.00

W SIWZ powinno być:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, pokój nr 13A, w terminie do dnia 01.02.2018 roku, godz. 10.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, pokój nr 7, w dniu 01.02.2017 roku, godz.12.00

ZMIANA NR 4 W TREŚCI SIWZ : załącznik nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – rozdział VI. Szczegółowy sposób odbioru
odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:, punkt 7.
W SIWZ jest:

7. W miejscowościach na terenie Gminy Dźwierzuty znajdują się pojemniki przeznaczone
do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, metali,
papieru i tektury; o pojemności 1100 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone
do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.
Częstotliwość odbioru – pojemniki MGB 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki
odpadów na terenie Gminy Dźwierzuty tj. opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych i papieru
oraz na odpady zmieszane – co najmniej raz na dwa tygodnie, a w razie zwiększonej ilości
z częstotliwością nie dopuszczającą do przepełnienia .
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram opróżniania pojemników, a jego
projekt musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu umowy.
7. Opróżnianie koszy ulicznych, na przystankach autobusowych i w parkach na
terenie Gminy Dźwierzuty łącznie ze sprzątnięciem terenu przystanku
Częstotliwość opróżniania przez Wykonawcę:
• w sezonie letnim: 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek),
• w sezonie jesienno – zimowo – wiosennym - 1 raz w tygodniu.

Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie ilości koszy w trakcie realizacji zamówienia
w ramach ceny ustalonej dla zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również
do sprzątnięcia śmieci leżących w obrębie 3 m od kosza, w dniu jego opróżnienia.
W SIWZ powinno być:

7. Opróżnianie koszy ulicznych, na przystankach autobusowych i w parkach na
terenie Gminy Dźwierzuty łącznie ze sprzątnięciem terenu przystanku
Częstotliwość opróżniania przez Wykonawcę:
• w sezonie letnim: 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek),
• w sezonie jesienno – zimowo – wiosennym - 1 raz w tygodniu.
Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie ilości koszy w trakcie realizacji zamówienia
w ramach ceny ustalonej dla zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również
do sprzątnięcia śmieci leżących w obrębie 3 m od kosza, w dniu jego opróżnienia.
ZMIANA NR 4 W TREŚCI SIWZ : załącznik nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, rozdział: INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY,
punkt 20.
W SIWZ jest:

W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się
co najmniej: dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
jeden pojazd umożliwiający zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Ilość pojazdów winna
zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę planowanej liczby obsługiwanych nieruchomości
niezamieszkałych, z częstotliwością opróżniania pojemników określoną w harmonogramie.
W SIWZ powinno być:

W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się
co najmniej: dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
dwa pojazdy przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
jeden pojazd do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej. Ilość pojazdów winna
zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę planowanej liczby obsługiwanych nieruchomości
niezamieszkałych, z częstotliwością opróżniania pojemników określoną w harmonogramie.

Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik

