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 Lutocin, 28.05.2013r.  

 

 
 

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. Po punkcie 3.4.5. (zmiana SIWZ z dnia 24.05.2013r.) dodaje się punkt 3.4.6 w brzmieniu:  

„3.4.6. Wykonawca zamówienia może dostarczyć odpady do sortowni wymienionych w punktach 

3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. dopiero w przypadku, gdy uzyska w RIPOK-ach Płońsk i Kobierniki 

potwierdzenie o braku wolnych mocy przerobowych.” 

 

2.  Pkt 4.2. Specyfikacji: 
 

Było: 

4.2. Wielkość odpadów komunalnych stałych określa się wg obliczeń szacunkowych na 322 362 

kg:  

a) od 01-07-2013r. do 31-12-2013r.  –   107 454 kg 
b) 2014r.     –   214 908 kg  

Jest: 

4.2. Wielkość odpadów komunalnych stałych (zmieszanych) określa się wg obliczeń 

szacunkowych na 337 500 kg 

a) od 01-07-2013r. do 31-12-2013r.  –   112 500 kg 

b) 2014r.     –   225 000 kg  

 
3. Pkt 4.3.  SIWZ: 

 

Było: 

4.3 Wielkość odpadów segregowanych z worków i pojemników do segregacji określa się wg 

obliczeń szacunkowych na 640 134 kg na okres zamówienia, tj.:  
 

4.3.1. od 01-07-2013r. do 31-12-2013r. – 213 378 kg, w tym: 

a) papier       -     30 114 kg  
b) szkło       -     56 906 kg  
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe -     83 124 kg  
d) metale       -     13 694 kg 
e) meble, zużyte opony i inne odpady wielkogabarytowe  -     24 808 kg 
f)  odpady niebezpieczne     -       4 732 kg 
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4.3.2. rok 2014 – 426 756 kg, w tym: 

a) papier       -     60 228 kg  
b) szkło       -   113 811 kg  
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe -   166 248 kg  
d) metale       -     27 389 kg 
e) meble, zużyte opony i inne odpady wielkogabarytowe  -     49 616 kg 
f)  odpady niebezpieczne     -       9 464 kg 

 

Jest: 

4.3. Wielkość odpadów segregowanych z worków i pojemników do segregacji określa się wg 

obliczeń szacunkowych na 75 000 kg na okres zamówienia, tj.:  
 

4.3.1. od 01-07-2013r. do 31-12-2013r. – 25 000 kg, w tym: 

a) papier       -          850 kg  

b) szkło       -     12 600 kg  

c) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe -       4 850 kg  

d) metale       -       1 500 kg 

e) meble, zużyte opony i inne odpady wielkogabarytowe  -       4 450 kg 

f)  odpady niebezpieczne     -         750 kg 
 

4.3.2. rok 2014 – 50 000 kg, w tym: 

a) papier       -       1 700 kg  

b) szkło       -     25 200 kg  

c) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe -       9 700 kg  

d) metale       -       3 000 kg 

e) meble, zużyte opony i inne odpady wielkogabarytowe  -       8 900 kg 

f)  odpady niebezpieczne     -       1 500 kg 
 

 

4. Załącznik Nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy - pkt 2: 
 

Było: 

Cena oferty przy uwzględnieniu szacunkowej ilości odpadów 322,4 ton stałych odpadów 

komunalnych (zmieszanych) oraz 640,1 ton odpadów segregowanych w okresie od  01-07-2013r. 

do 31-12-2014r. 
 

kwota brutto: ……………………….. zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………..) 

w tym 8% podatku VAT: ……………………………. zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………...) 

Cena netto: ………………………………… zł  

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………...) 

 

Jest: 

Cena oferty przy uwzględnieniu szacunkowej ilości odpadów 337,5 ton stałych odpadów 

komunalnych (zmieszanych) oraz 75 ton odpadów segregowanych w okresie od 01-07-2013r. do 

31-12-2014r. 
 

kwota brutto: ……………………….. zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………..) 

w tym 8% podatku VAT: ……………………………. zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………...) 

Cena netto: ………………………………… zł  

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………...) 
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5. Załącznik Nr 11 do SIWZ – Projekt umowy - § 7 ust. 1 pkt 1.5: 
 

Było:  

1.5. postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 

wymaganiami ochrony środowiska określonymi w aktualnych przepisach prawa, w tym 

wszelkich opłat związanych z gospodarowaniem odpadami, 

Jest:  

1.5. postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami 

określonymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, wymaganiami ochrony 

środowiska określonymi w aktualnych przepisach prawa, w tym wszelkich opłat związanych 

z gospodarowaniem odpadami, 

  

 

 

 W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 
 

   

 
Sporządził:        Zatwierdził: 
                  dn. 28-05-2013r. 

Wioletta Szczesiak 
 
              Wójt Gminy Lutocin 

 
                    /-/ lek. wet. Ryszard Gałka 
 
 


