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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Odbiór, transport 

i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych 

i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lutocin” 

 
 

 

ZMIANA  TREŚCI  SIWZ 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie: „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych 

niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lutocin”. 

 
Zakres zmian jest następujący: 

1. Punkt 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po punkcie 3.3. dodaje się punkt 3.4. w brzmieniu: 

”Odebrane odpady komunalne należy dostarczyć do niżej wymienionych instalacji regionalnych do 

obsługi regionu płockiego: 

3.4.1. Instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka 

Sp. z o.o., gm. Stara Biała o mocach przerobowych części mechanicznej 54 000 Mg/rok i 

biologicznej 30 000 Mg/rok, 

3.4.2. Instalacja MBP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. składająca 

się z sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych i kompostowni odpadów 

posortowniczych i zielonych selektywnie zebranych zlokalizowana w m. Poświętne o mocach 

przerobowych części mechanicznej 60 000 Mg/rok i biologicznej 33 820 Mg/rok, 

3.4.3. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych w m. Rachocin 

o mocy przerobowej 22 000 Mg/rok – Zakład Usług Komunalnych w Sierpcu, 

3.4.4. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w m. Żuromin o mocy przerobowej 

6 000 Mg/rok – Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie, 

3.4.5. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie w m. Sochaczew 

o mocy przerobowej 8 500 Mg/rok – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe 

„ZEBRA” sp. j. w Sochaczewie.” 

 
 W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 
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