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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rząśnik, Krajowy numer identyfikacyjny 55066810800000, ul. ul. Jesionowa  3, 07-205 
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4 ppkt 2

W ogłoszeniu jest: 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

W ogłoszeniu powinno być: 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
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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.
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