
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
B.Pru§a 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprarł,y: log 1,1/l1/20l8 Ostrórv Mazorviccka dnia: 2018-12-1 1

PoWlADoMlENlE
() Zmianach SIWZ

I\)tYcz\,: Znlian\ zapislir,r, SIWZ rł. postępolvaniu prorvadzonvnl § trYbic Ir7ctalg
nieogranicZon\, Dt:

Odbiór i żagospodnrorłanic l'rłkcji nadsito\t,cj po\r,t,żcj 80nrm o kodzic 19t2 l2 - inne
odpadi,( w Ęin zmi€szanc substancje i przedmi(,Ę) z methanicznei ohróbki odpadów

innc niż lvl,micnirlne * 1912 11.)

Zamarr,iając},. rlzi.rlając na podsla\\ie art, ]8 usl,.1 usla\łv z dnia ]9 st_vc7nia 200,ł rokrr

Pra\\o Zarió\ł,ie,i Prtbliczll],ch ( ]. I)7, t], 7 ]0]8 r, poz, l98ar. \ł, |osle|o\unitl
pro\ł,adzon],lD \\, tr\'bic przetlrrg nieogrżniczon},. na odbiór i zagospodarołvanic frakcji

nadsitor}ej po}r}żej 80mm o kodzic l9l2 l2 - innc odpad},( $,r!-m zmicszanc sub§tnncje

i przcdmioł,) z mcchinicznci obróbki odpadórv innc niż [,Ymienionc \ł, 19 12 11.).

dclkonuje zlrriarr zapisó* specl likacji i5101n)ch włrul)kó$, zfuiówienia \v Llc5l§pu.jd(\nl

Punkt 3 opis przedmiotu zamówienia otrzymuie brzmienie:

PĘedmiatem zamówienia jest adbjól i zagospodarowanie frakcji ńadsitowej powyżej 80mm

a kodzie 1912 12 inne adpady ( w tyn zmieszane substancje i prżedmioty) z mechanicznej

abróbki odpadów lnne nlż Wymleniane W 19 12 11 .

w§póln!,sło$nik Zamórvicń: 905l4000 3 lJsługi rcclklingu odpadólv. 9051100[2 -

UsłLtgi wrlr,oztr odpadó§,. t)051_]0|]0-ó - i_islugi obróbki iusurvania odpadórv, któr,e nie

sa niebeZpiecZne

I'lzednli()teln żanlo\\ie]lia iesl LlsłLlga Sukces}\\Ie!lo odbioru. transpońL]

i zagospocialowarria odpadórr, liukcji n.dsilowei ( ], 80 nrnl) o kcldzie 19 12 12 - innc

odpad1,(rł,t},m Zmicszanc sLlbstallcic iprzcdlniot},) Z mechaniczne,j obróbki odpadóu,
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inne niż \\tmienionc \\, l9 I2 ll w}1\!arzan),ch \ł Z0,0K W Starlrl Lubiejerlie ul,

Lomżlliska ]l. stanowiącej kon]ponenl do prcdukcji palirł,a alternaty*,nego (RDF)

poprzez ich odż},sk ii'lub rcclkling rr ilości okolo l2 0()0 ]\,1g- lama\.viaiąc]- Zastrzega

sobie rnoźlirrośc Znlnicis7cnia lub zwiększenia §, trakcic tr§ania unlowy ilości

oclhic|anych do zagospodarorlania odpadórv iiakc]i Iadsito\ci bg(ląc},ch przedmiolen

zatlltilvienia o 10'ż, l| stosunku do u,w nas} odpac]ót'.

Odpad,v bcdqcc przedmioten] zamóu,icnia porlslają rr w)niku sorto$,ania frakc]i

neclsjto§ci (.'80 rnnr) rl.,"dziclollc,i 7c ztllieszan}ch odpadów konlrnraln],,ch (o kodzic 2()

0j 01) oraż odpadó\\, opako\anio\\vch zbicran),ch sclekty\\nie (odpM,v z grup1, 15 01)

l]a ]jl]ii 50rtolvniczej po rłlsorlorvaniu 1iakcji materiałowl,ch naclaiąc,vch sic do

reclklingu i ponownego uż!oia d, tnctalu, szkła. papieru, ltvorz!w szlucżn},ch j

opako§ań $,iclomateliak)\łvch,

l )J|J,l\ pl,,ś*J.,J,,1"(, ..JJ \\ l.,nniś .|,lJ\o\_n\cll Iailcl, lul' lu./(lr.

o(l|J(l] ZUsl3n] 7agL,s|l|Ll.Lr,lrr.lnś n.l instalacjach \\'1konawc_,-. kkire posiadają dec}żje

z.zrł" "iu.,c ll:r ]_,l/(!]l'lLJ,ó$\ll '.,r.r,'c pl.,rł.1.1zlc Jz.il]r]l',,c \\ /dlrc§i(,nr/śl\Ą,,,./(riJ

tYch odpadi)\\ (dec}zie te bcdą stant)\Ą,ił! Załlcztik do unto\§,). Odpad},obięte nini(isZd

uno\ła Zostana pvet\lorzonc !! proccsie oclzlskLr R12 - \\'_},nlifu]a odpadóu, \ł, celll

podclania krór,emukolwiek 7 dzialań \\,ynlienion}ch w punktach od R1 do It1 I (produkcja

pł]]We altcrnat)\Ą.l1cgo) w}lzczcg(ilnion)nl § żałącziiku nr l do usta\r],7 dnia l:|

gruclnia 2012 r,, cl odpadach (l)z.|.1.20l8 pclz, 992).

Tennin $,lkonania |I,Zedrlliolu żanó§icnia l2 miesięc} od dnia podpisania un]o\T do

]trb rł,cześniei gd},w-vczcfpie się określona rrnor.va ilośo odpadórv.

Szacowana ilość oclllad(lw. która bed7ic odbieralle z Lelenu Zakladu I-t},lizacii Odpadóu,

Konunaln!,ch § star},ln LLllrjejcwic ul, Łonlżvńskx 11 lo oko]o 12 ()0() \4g u,trakcic

obowiaz\ \ranie ulno$y +l- I01\/ł. \\ilkonarvca będzie zobowiqzan.,-, do odbioru odpadó\\,

będąc)ch p.z.dmiolenl zamó\ieiii] rł, ilości l 000 lvlg (+- 10'|o) tnic§iqc7nic,

Realizacja uslugl \\,systemie ciąg}lnr od ponicdzialku d() piątkll * godzinach 6.j|)-

21,00,

Zaladunek odpatlrr o kodżie l9 ]2 1] lcź},po stronic Zalnawiajacego. Tnispor1 po

st|ulie W,vkonawcJ,, \\razenie orlbieranl,ch pr7c7 W,vkonavlcę konporrentrirr będzic

odb,vlva}o się na lcgalizouanej waclze Zanlarł,iającego i będzie każdolMo\\,o

pol\łierdzane Llowodcnl \\ilźellit ola7. 7.biolc7ą nliesięczną kartą Frzekazania odpadu.

l)okumentv le Stłl]l)$,ić bcdą podslrwę do wYsta\Ą,icnia laktury przez W,,-'kclnarvcę,
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Walrość kaźrlc] uslugi b!^clzic obliczanit przez pollllrożellie cena- o1iro$,anśi przfz

\^'1,konarł.cę rr o1i|cie za usługę odbior'LL. trallsportu ] zagospodalowal'ia 1 \1g przez

ilość oclcblarrlch oclpadilrl,

Zalnau,iitiitc) zaslrżęgll- że ż uwrgi na beż]]ośrednia produkcje odpadu kodzie 19 12 12

Z odpadó\ł,nnicszan\'ch (20 (]] 1)l') i opako\\anio\\.vch (grupa ]5 0l) Cl()slerczan_\ch na

bjcżąco. ni. lna nx)żli\\ości okfeślc]lia g\\ aralrlou anvcIr pvez Zanarr iajiru<gl l

paranel],ó\\ i1,1ściolll,ch. iakościo§}ch i nlorltllogicznvch odpadrirl przckazvwanvch

Wlkorrarłc1 \ł rerrrłclr inic]s7c] L]mow!,, W z\Ą:iazku z t,l,n' Wvkonarvca tric lnozc

dochodzic źadn}ch ros7c7cli od Zamarviajqcego z te!:o lylułu, ZaIeca się ab1,

\\'tkonalvca przcd 7lożcnicm o1clty dokonal ogLęclzirl odpaciórv będacych przedmilllenr

Zani)\łienia Da leLenie lnstalacji larnarł,ia]accgo lr rlni roboczc

\Ą,godzinach od 7,]0 do 1.1,]0 - po upr7§dnim ulnó\\.icniu t.rninu 7 lama\\,iaiącvln.

Zama.tliający nic dopu§zcua sktadania ofert r(ilvno$ażnt,ch

Zama\riaiąc}, nie dopuszcza skladania ofert,tYariantowych,

Punkt 13,2 otrzymuje brzmienie

Wadium należy Wnieśó W terminie do dnia 2019-01-15 do godz, 10:00.

Punkt ,l6.1 otrzymuie brzmienie

ofeńę Wraz z Wymaganymi dokumentami należy zlożyćza pośrednictwem Platformy,

działąącej pod adresem http§]//e-ProPublico,pll, zgodnie z instrukcją określoną W pkt, 15

SlWZ, do dnia 2019-01-15 do godz, 10:00.

Punkt 16.3 otrzymuie brzmienie

otwarcie ofeń nastąpi W dniu: 20l9-01-15 o godz, l0il0, za pośrednictwem Platformy, na
karcie otellylzalączniki, popżez odszyfrowanie i otwarcie ofeń, które jest jednoznaczne z
ich upublicznieniem,

załącznik nr 5 Wzór umowy § 2 ust 3 otrzymuje brzmienie

Szacunkowa ilość odpadóW do zagospodarowania, to około ,l2 0oo Mg, Jest to ilość
szacunkowa i Zamawiający zastżega sobie prawo do Wytwarzania odpadóW W mniejszej lub
Większej ilości W każdym czasie trwania umowy (+/- 10olo ),
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załącznik nr 5 Wzór umowy § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie

Jlość frakcji nad sitowej odbierana miesięcznie - 1000 Mg (+/- 10% ).

załącznik nr 5 Wzór umowy § 2 ust 5 otrzymuje brzmienie

odbiór będzie odbywać się na telefoniczne zgłoszenie (potwierdzone notatką służbową)
zamawiającego W czasie do ,,..,, h od godziny zgłoszenia,

załącznik nr 5 Wzór umowy § 4 ust 4 otrzymuje brzmienie

Termin płatności: do .,,,., dni od daty Wpływu prawidłowo Wystawionej faKury i dostarczonej
do siedziby Zamawiającego.
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