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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn.  
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnik w roku 2020”. 
 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1834) Zamawiający dokonuje zmiany treści w SIWZ w zakresie: 

1. Zamawiający zmienia zapisy § 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1 
z 

„3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałych), położonych 
na terenie Gminy Rząśnik, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 
1403, 1579), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 
2024), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku  
w sprawie w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 
oraz uchwałę nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2024 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Rząśnik, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego.  

Zakres zamówienia obejmuje również zorganizowanie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych łącznie z odbieraniem z tego punktu odpadów komunalnych pochodzących  
z gospodarstw domowych – zgodnie z zapisami Załącznika Nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia.” 

na  

„3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałych), położonych 
na terenie Gminy Rząśnik, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 
1403, 1579), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 
2024), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku  
w sprawie w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 
oraz uchwałę nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2024 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Rząśnik, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego.  

Zakres zamówienia obejmuje również zorganizowanie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych łącznie z odbieraniem z tego punktu odpadów komunalnych pochodzących  
z gospodarstw domowych – zgodnie z zapisami Załącznika Nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia.” 

 
2. Zamawiający zmienia zapisy § 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.2 
z 
„3.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zebranych odpadów komunalnych  



z terenu gminy Rząśnik, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
znajdującą się w regionie ostrołęcko - siedleckim. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu 
zamówienia oraz liczby gospodarstw domowych i budynków jednorodzinnych, zostały opisane 
w załączniku Nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.” 
na  
„3.2. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości  
z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
przeznaczone do składowania odebrane z terenu gminy Rząśnik mogą być zagospodarowywane 
wyłącznie w instalacjach do tego przeznaczonych. Jeśli jest to możliwe i przemawiają za tym 
względy finansowe, to w pierwszej kolejności w ramach regionu wschodniego gospodarki 
odpadami komunalnymi w instalacjach wskazanych dla tego regionu w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 2024 (WPGO 2024).  Wyżej wymienione odpady 
powinny być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, 
położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych 
mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany 
rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu wskazanej w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 2024 albo innej instalacji komunalnej mającej 
wolne moce przerobowe  
i będącej preferencyjnej pod względem finansowym. Zmieszane odpady komunalne mogą być 
kierowane do sit mobilnych  wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów 
w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania. W przypadku braku wolnych mocy 
przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu 
wschodniego możliwe jest przekazywanie odpadów dla wyznaczonych w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 2024 instalacji do zastępczej obsługi zlokalizowanych 
poza regionem macierzystym Gminy Rząśnik.  
Jeżeli odpady dostarczone z terenu Gminy Rząśnik będą zagospodarowane w innych 
instalacjach niż te wymienione w WPGO 2024 dla regionu wschodniego, Wykonawca 
zobowiązany jest w swojej ofercie, wskazać Zamawiającemu instalacje do których będzie 
przekazywać odpady (art. 6d ust 4 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku  
w gminach.”. 
 
3. Zamawiający zmienia zapisy załącznik nr 5do SIWZ – Wzór umowy w § 1 pkt 1 
z 
„1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług – Odbieranie  
i zagospodarowanie wskazanych w „opisie przedmiotu zamówienia” (stanowiącym załącznik  nr 7 do 
SIWZ) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na 
terenie Gminy Rząśnik, odbieranie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadów 
komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie  z zapisami ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości     i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 
1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do 
powyższej ustawy, w szczególności Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.  
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 
r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167),  a także zapisami Planu 
Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), przyjętego uchwałą 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie w sprawie 
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz uchwałę nr 4/19 
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.” 



 
na 
„1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług – Odbieranie   
i zagospodarowanie wskazanych w „opisie przedmiotu zamówienia” (stanowiącym załącznik  nr 7 do 
SIWZ) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na 
terenie Gminy Rząśnik, odbieranie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadów 
komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie  z zapisami ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości     i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 
1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do 
powyższej ustawy, w szczególności Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.  
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 
r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167),  a także zapisami Planu 
Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), przyjętego uchwałą 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie w sprawie 
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” 

4. Zamawiający zmienia zapisy załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w § 3 pkt 8 
z 
„8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu półrocznych 
sprawozdań zgodnie z art. 9u ust.1-3 ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. 
na 
„8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu rocznych 
sprawozdań zgodnie z art. 9u ust.1-3 ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. 

5. Zamawiający zmienia zapisy załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w § 3 pkt 9 ppk 
5 

z 
„5) Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), przyjętego 
uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie w sprawie 
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz uchwałę nr 4/19 
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” 
na 
„5) Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), przyjętego 
uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie w sprawie 
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024”. 

 
 

Zmiana ogłoszenia nr 620820-N-2019 z dnia 08-11-2019 r. 
 

Na podstawie art. 11c – ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1834) Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: 

 
W sekcji: II.4 Krótki opis przedmiotu zamówienia  
Zamiast 

„3.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zebranych odpadów komunalnych  
z terenu gminy Rząśnik, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
znajdującą się w regionie ostrołęcko - siedleckim. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu 



zamówienia oraz liczby gospodarstw domowych i budynków jednorodzinnych, zostały 
opisane w załączniku Nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.” 
 
Powinno być: 
W ogłoszeniu powinno być:  

„„3.2. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości 
z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
przeznaczone do składowania odebrane z terenu gminy Rząśnik mogą być 
zagospodarowywane wyłącznie w instalacjach do tego przeznaczonych. Jeśli jest to 
możliwe i przemawiają za tym względy finansowe, to w pierwszej kolejności w ramach 
regionu wschodniego gospodarki odpadami komunalnymi w instalacjach wskazanych dla 
tego regionu w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 2024 (WPGO 
2024).  Wyżej wymienione odpady powinny być kierowane w pierwszej kolejności do 
instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia 
odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą 
być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do 
zastępczej obsługi regionu wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla 
Mazowsza 2024 albo innej instalacji komunalnej mającej wolne moce przerobowe  
i będącej preferencyjnej pod względem finansowym. Zmieszane odpady komunalne 
mogą być kierowane do sit mobilnych  wyłącznie w przypadku braku możliwości 
przetworzenia odpadów w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania. W 
przypadku braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych 
funkcjonujących na obszarze regionu wschodniego możliwe jest przekazywanie odpadów 
dla wyznaczonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 2024 
instalacji do zastępczej obsługi zlokalizowanych poza regionem macierzystym Gminy 
Rząśnik.  

Jeżeli odpady dostarczone z terenu Gminy Rząśnik będą zagospodarowane w innych 
instalacjach niż te wymienione w WPGO 2024 dla regionu wschodniego, Wykonawca 
zobowiązany jest w swojej ofercie, wskazać Zamawiającemu instalacje do których będzie 
przekazywać odpady (art. 6d ust 4 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku  
w gminach.” 

 
 

                                                   


