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         Rogów, dnia 26 września 2019 r. 
 
 

                        Zmiana i uszczegółowienie  specyfikacji istotnych    
                                  warunków zamówienia 
 
Nr ogłoszenia: 2019/S 172-420108 
Numer referencyjny: IRG.271.14.2019 
 
dotyczy:  przetargu nieograniczonego z  dnia 15 października 2019 roku na odbieranie  
 i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych 
na terenie Gminy Rogów. 

 

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający doprecyzowuje (modyfikuje) treść 
SIWZ w następujący sposób: 
 
W Rozdziale II  Ustęp 4  SIWZ zostaje doprecyzowany i otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„4.  Rodzaje odpadów objętych odbiorem i zagospodarowaniem z terenu Gminy Rogów. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 
a)  Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. 
b)  Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:  
- odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 

- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 08 i 20 02 01, 

- metale i tworzywa sztuczne o kodzie o kodzie 20 01 40, 20 01 39 

- papier o kodzie 20 01 01 

- szkło o kodzie 15 01 07 i 20 01 02 

c) Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32 z aptek, (leki inne niż wymienione w 20 01 31); 
d) Zużyte baterie i akumulatorki o kodzie 20 01 34 z ww. placówek oświatowych i instytucji 
publicznych. 
 
W  Rozdziale II  Ustęp 8  SIWZ zostaje doprecyzowany i otrzymuje następujące brzmienie: 

 
,, 8. Zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w ramach Mobilnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
1) Przedmiotem zamówienia jest minimum dwukrotna w roku zbiórka odpadów, pochodzących 
z gospodarstw domowych polegająca na przejeździe i załadunku odpadów zgodnie 
z harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest do minimum dwukrotnego (jeden raz w półroczu)  
przeprowadzenia zbiórki odpadów w okresie obowiązywania umowy. 
2) Zadanie polega na: 
a)  zebraniu wystawionych następujących rodzajów odpadów: 
- 20 03 07  – Odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy  
stolarki, dywany, wykładziny, rowery, zabawki dużych rozmiarów) 
- 20 01 40  – Metale (złom) 
- 20 01 39 - Tworzywa sztuczne 
- 20 01 36  - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (AGD, RTV itp.) 

   (pralki, radia, drukarki, odkurzacze) 
- 16 01 03  - Zużyte opony od samochodów osobowych  
- 20 02 01  - Odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane) 
- 16 06 05 - zużytych akumulatorów samochodowych,  
- 20 01 27 - chemikaliów  

- 17 01 07 - odpadów budowlanych i rozbiórkowych z drobnych prac remontowych. 
b)  załadunku na środek transportu  
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c)   zagospodarowaniu odebranych odpadów. 
3) Zbiórka nie obejmuje odpadów, w tym wielkogabarytowych powstałych w trakcie prowadzonej 
działalności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
4) odbiór od właścicieli nieruchomości mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodów osobowych, zużytych akumulatorów 
przemysłowych i samochodowych, chemikaliów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych z minimalną częstotliwością 2 razy w roku, zgodną z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Rogów.” 
Zamawiający informuje, że odbiór przez Wykonawcę odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
(z drobnych prac remontowych) w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych zostaje ograniczony i wynosi do 30 kg na jedną osobę na jeden rok. 
5) Termin odbioru odpadów w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zostanie 
każdorazowo uzgodniony pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą na jeden miesiąc przed planowaną 
zbiórką.” 
 
  Jednocześnie na podstawie  art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami ), Gmina Rogów informuje, że 
termin składania ofert przetargowych upływa w dniu 15 października 2019 r. o godzinie 10.00,  
a otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2019 r. o godzinie 10.15.   
 
  Wadium w formie przelewu należy wnieść najpóźniej do dnia 15 października 2019 r. do 
godziny 10.00. Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przetargowej przyjmuje się 
licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2019 r. o godzinie 10.00. 
 
 Powyższe  informacje stają  się  częścią  S.I.W.Z.  zostają  opublikowane na stronie 
internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia są dla 
Wykonawców wiążące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


