Kowalewo Pom., 19.03.2013 r.
GKiM.271.7.2013
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego o wartości większej od kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na odbieranie i zagospodarowanie
stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z
późn. zm.) Gmina Kowalewo Pomorskie modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia z dnia 08.03.2013 r. (data zamieszczenia w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich:14.03.2013 r.) nr sprawy: GKiM.271.7.2013 na odbieranie i zagospodarowanie
stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
1. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
zmianie zapisu § 2 pkt 4 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie:
Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu i dostarczenia właścicielom nieruchomości w
zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, zabudowie śródmiejskiej i wielorodzinnej worków 120l o
odpowiedniej wytrzymałości dla danego rodzaju odpadu, wykonanych z tworzywa sztucznego
opisanych lub oznaczonych odpowiednimi kolorami tj.;
- zbieranie szkła – kolor zielony lub z napisem SZKŁO,
- zbieranie papieru i tektury – kolor niebieski lub z napisem PAPIER,
- zbieranie tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – kolor żółty lub z napisem
PLASTIK,
- zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – kolor
brązowy lub z napisem BIOODPADY.
Worki muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2013r., a następnie przy
każdym odbiorze odpadów.
Wykonawca zapewnia worki niezbędne na czas trwania umowy w orientacyjnej ilości 250 tys.
sztuk.
Zakłada się, że każda nieruchomość wyposażona jest w ocynkowane pojemniki o pojemności 60 l,
110 l, 120 l, 1100 l do zbierania odpadów zmieszanych, natomiast odpady wyselekcjonowane w
workach.
2. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
zmianie zapisu § 2 pkt 5 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie:
Wykonawca może zaoferować, a na wniosek właściciela nieruchomości dostarczyć i ustawić na
terenie nieruchomości, bez dodatkowej opłaty od właściciela nieruchomości, zamiast worków
pojemniki na wszystkie rodzaje odpadów na czas realizacji przedmiotowego zamówienia.
Każdy z pojemników musi mieć pojemność min. 120 l. Wszystkie pojemniki powinny
charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną.
Pojemniki powinny być oznaczone następującymi kolorami:

- zbieranie szkła – pojemnik koloru zielonego z napisem SZKŁO,
- zbieranie papieru i tektury – pojemnik koloru niebieskiego z napisem PAPIER,
- zbieranie tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – pojemnik koloru żółtego
lub z napisem PLASTIK,
- zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych –
pojemnik koloru brązowego z napisem BIOODPADY.
Pojemniki mogą zostać ustawione przez Wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielami
nieruchomości.
W przypadku dostarczenia pojemników Wykonawca powinien dysponować pojemnikami do
gromadzenia na terenie nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia odpadów zgodnie z
poniższym:
- pojemniki o pojemności 1100 l do zbierania odpadów zmieszanych – ok. 184 sztuki,
- pojemnik o pojemności 240 l do zbierania odpadów zmieszanych – ok. 758 sztuk,
- pojemnik o pojemności 120 l do zbierania odpadów zmieszanych – ok. 1491 sztuk,
- pojemnik o pojemności 110 l do zbierania odpadów zmieszanych – ok. 105 sztuk,
- pojemnik o pojemności 60 l do zbierania odpadów zmieszanych – ok. 284 sztuk,
- pojemnik o pojemności 120 l do zbierania odpadów biodegradowalnych w kolorze brązowym lub
z napisem BIOODPADY – ok. 945 sztuk,
- pojemnik o pojemności 120 l do zbierania szkła koloru zielonego lub z napisem SZKŁO – ok.
2.000 sztuk,
- pojemnik o pojemności 120 l do zbierania papieru i tektury koloru niebieskiego lub z napisem
PAPIER - ok. 2.000 sztuk,
- pojemnik o pojemności 120 l do zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych koloru żółty lub z napisem PLASTIK- ok. 2.000 sztuk,
- pojemnik o pojemności 1100 l do zbierania szkła koloru zielonego lub z napisem SZKŁO – ok.
120 sztuk,
- pojemnik o pojemności 240 l do zbierania szkła koloru zielonego lub z napisem SZKŁO – ok. 60
sztuk,
- pojemnik o pojemności 1100 l do zbierania papieru i tektury koloru niebieskiego lub z napisem
PAPIER - ok. 120 sztuk,
- pojemnik o pojemności 240 l do zbierania papieru i tektury koloru niebieskiego lub z napisem
PAPIER - ok. 60 sztuk,
- pojemnik o pojemności 1100 l do zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych koloru żółty lub z napisem PLASTIK- ok. 180 sztuk,
- pojemnik o pojemności 240 l do zbierania odpadów biodegradowalnych w kolorze brązowym lub
z napisem BIOODPADY – ok. 20 sztuk,
Podane wyżej ilości są wartościami szacunkowymi. Szczegółowy wykaz zostanie przedstawiony po
podpisaniu umowy.
Pojemniki muszą odpowiadać wymogom, o jakich mowa w pkt. 4e opisu przedmiotu zamówienia
SIWZ i posiadać certyfikat zgodności z normą EN – 840.
3. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
zmianie zapisu § 2 pkt 18 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie:
Rodzaje i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych odbieranych selektywnie przez
Wykonawcę:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zlokalizowanych na terenach wiejskich:
a) odpady niesegregowane (zmieszane)(kod 200301) – odbierane będą jeden raz w miesiącu,
b) selektywnie zebrany papier, szkło, metale i opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa
sztuczne (kod 200101,200102, 200139, 200140, 150106)– odbierane będą jeden raz w miesiącu,
c) ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (kod 200108, 200201)– odbierane będą dwa razy

w miesiącu, przy czym w szczególnych i uzasadnionych przypadkach częstotliwość odbioru
odpadów może zostać zwiększona;
2) z obszarów zabudowy miejskiej i wielorodzinnej oraz budynków zamieszkania zbiorowego, a
także z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zlokalizowanych na terenie miasta:
a) odpady niesegregowane (zmieszane) - odbierane będą dwa razy w miesiącu,
b) selektywnie zbierany papier, szkło, metale i opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa
sztuczne – odbierane będą raz w miesiącu,
c) ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – odbierane będą dwa razy w miesiącu;
3)
Meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 200307) oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (kod 200136) odbierane są z terenu nieruchomości dwa razy w roku w terminach
wyznaczonych w harmonogramie.
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
zmianie zapisu § 3 pkt 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie:
Zamawiający do kontaktu wskazuje Panią Beatę Nowodworską, pracownika Referatu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom., tel. 566841579 wew. 60,
e-mail: beata.nowodworska@kowalewopomorskie.pl.
Sporządziła:
B. Nowodworska
19.03.2013r.
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