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Andrychów, dnia 15.04.2015 r. 

ZMIANA  SIWZ zmiany dokonano w Biuletynie Zamówień Publicznych  dnia 

15.04.2015 r. 

W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/03/KS/2015 o zamówienie publiczne 

na „Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych”, 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: 

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   

Jest: 

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 
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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 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. 

 

Powinno być: 

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. 
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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. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  

DOKONYWANIA OCENY   SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

Jest:  

    1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

 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. 
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Powinno być: 

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

 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. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Jest:  

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału               

w postępowaniu: 

2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska 

odpadów. 

Powinno być: 

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                 

w postępowaniu: 

2. Kopia uchwały w sprawie wykonania Planu potwierdzająca status RIPOK lub umowa                   

z RIPOK. 

XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

Jest:  

c/ Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia składowiska 

odpadów. 

Powinno być: 

c/ Kopia uchwały w sprawie wykonania Planu potwierdzająca status RIPOK lub umowa                 

z RIPOK. 

 

OFERTA 

Jest:  

4. Wykonawcą może być Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która 
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dokonuje przetworzenia odpadów komunalnych w miejscu odległym max. 40 km. od siedziby 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podania dokładnego adresu lokalizacji 

instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i jej 

odległości w km …….. od siedziby Zamawiającego. 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami w SIWZ będzie realizowana                 

w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości 

............................................... przy ulicy   ............................... . 

Powinno być: 

4. Wykonawca oświadcza, że usługa będąca przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami             

w SIWZ będzie realizowana w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych                                

w miejscowości ............................................... przy ulicy   ............................... tj. w odległości                

w ……..km od siedziby Zamawiającego. 

 

„WZÓR UMOWY Nr PA/03/KS/2015” 

§ 3 Warunki przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych 

Jest: 

1. Odpady, które Zamawiający będzie dostarczał zgodnie z zapisami w SIWZ do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości 

............................................... przy ulicy   ...............................  to odpady komunalne o kodzie 

20 03 01 pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte 

umowy cywilnoprawne. 

2. Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to około 157 Mg miesięcznie. 

3. Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej. 

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 w zakresie 

instalacji do  mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

i unieszkodliwiania odpadów powstających w wyniku takiego przetwarzania. W przypadku 

nieposiadania instalacji unieszkodliwiania odpadów powstających w wyniku mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania, wykonawca musi posiadać umowę z administratorem takiej 

instalacji mającej status instalacji regionalnej w regionie zachodnim województwa  

małopolskiego. 



6 

 

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

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

do 20:00, a w sobotę od 6:00 do 14:00. 

7. Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie 

podpisywał karty      przekazania odpadów. 

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          

z którego odpady zostały zebrane. 

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. 

10. 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. 

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. 

12. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony wyznaczają 

Pana Bogdana Sroczyńskiego tel: /33/ 875-36-61 wew. 28 ; 500 216 303 reprezentującego 

Zamawiającego oraz ......................................................... tel: ............................................ 

reprezentującego Wykonawcę. 

13. Strony ustalają, że jeżeli potrzeby Zamawiającego okażą się mniejsze niż określone w § 2 

niniejszej umowy, nie będzie to stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Powinno być: 

1. Odpady, które Zamawiający będzie dostarczał zgodnie z zapisami w SIWZ do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości 

............................................... przy ulicy   ...............................  to odpady komunalne o kodzie 

20 03 01 pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych z którymi Zamawiający ma zawarte 

umowy cywilnoprawne. 

2. Szacunkowa ilość dostarczanych odpadów do instalacji to około 157 Mg miesięcznie. 

3. Wszystkie dostarczane odpady muszą być ważone na legalizowanej wadze samochodowej. 
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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. 

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

do 20:00, a w sobotę od 6:00 do 14:00. 

6. Na potwierdzenie faktycznej ilości dostarczonych odpadów Wykonawca będzie 

podpisywał karty  przekazania odpadów. 

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 z którego odpady zostały zebrane. 

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. 

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. 

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. 

11. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony wyznaczają 

Pana Bogdana Sroczyńskiego tel: /33/ 875-36-61 wew. 28 ; 500 216 303 reprezentującego 

Zamawiającego oraz ......................................................... tel: ............................................ 

reprezentującego Wykonawcę. 

12. Strony ustalają, że jeżeli potrzeby Zamawiającego okażą się mniejsze niż określone w § 2 

niniejszej umowy, nie będzie to stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

 

 

             Prezes Zarządu 

          mgr Marek Drożdż 


