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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Związek Gmin Dolnej Odry Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Narciarska 57

Miejscowość:  Chojna Kod pocztowy:  74-500 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 914615088

Osoba do kontaktów:  Dorota Mościcka

E-mail:  biuro@zgdo.eu Faks:  +48 914615088

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.zgdo.eu

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych
na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych gromadzonych na
terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gmin należących do Związku
Gmin Dolnej Odry - tj. Gmina Banie, Gmina Bielice, Gmina Boleszkowice, Gmina Cedynia, Gmina Chojna,
Gmina Dolice, Gmina Kozielice, Gmina Krzęcin, Gmina Lipiany, Gmina Moryń, Gmina Nowogródek Pomorski,
Gmina Marianowo, Gmina Recz, Gmina Stare Czarnowo, Gmina Stargard Szczeciński - gmina wiejska, Gmina
Warnice, Gmina Widuchowa - zwanego dalej ZGDO, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
2) wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego gromadzenia odpadów - tworzyw sztucznych/metali,
szkła i papieru,
3) wyposażenie ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów w pojemniki do zbiórki selektywnej,
4) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków i opakowań po lekach pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych z terenu ZGDO, z punktów aptecznych położonych na terenie ZGDO, zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami,
5) odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Banie (tylko dla sektora II) , Gminy Chojna (tylko dla sektora
I) i Marianowo (tylko dla sektora III), z punktów wskazanych w opisie zamówienia, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami,
6) organizację i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Chojna w m. Kaliska (dotyczy tylko sektora I),
7) wyposażenie w kontenery nowopowstałych PSZOK oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z nich
pochodzących.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
Dodatkowe przedmioty 90510000  
 90512000  
 90513000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZGDO.3.2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Zwiazek
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-118714   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 174-316935  z dnia:  09/09/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/09/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

1. Wadium należy wnieść w
wysokości:
1) 160 000,00 zł (słownie: sto
sześćdziesiąt tysięcy 00/100) dla
części I zamówienia,
2) 110 000,00 zł (słownie: sto
dziesięć tysięcy 00/100) dla części II
zamówienia,
3) 110 000,00 zł (słownie: sto
dziesięć tysięcy 00/100) dla części III
zamówienia,
4) 70 000,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy 00/100) dla
części IV zamówienia,
5) 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy 00/100) dla części V
zamówienia,
6) 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy 00/100) dla części VI
zamówienia,
7) 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy 00/100) dla części VII
zamówienia,

Powinno być:

1. Wadium należy wnieść w
wysokości:
1) 70 000,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy 00/100)dla
części I zamówienia,
2) 110 000,00 zł (słownie: sto
dziesięć tysięcy 00/100) dla części II
zamówienia,
3) 110 000,00 zł (słownie: sto
dziesięć tysięcy 00/100) dla części III
zamówienia,
4) 70 000,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy 00/100) dla
części IV zamówienia,
5) 20 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy 00/100) dla części V
zamówienia,
6) 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy 00/100) dla części VI
zamówienia,
7) 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy 00/100) dla części VII
zamówienia,
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8) 25 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) dla
części VIII zamówienia,
9) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy 00/100) dla części IX części
zamówienia,
10) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy 00/100) dla części X części
zamówienia,
11) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy 00/100) dla części XI części
zamówienia,
12) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
00/100) dla XII części zamówienia.
W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część zamówienia,
Wykonawca musi wnieść wadium na
kwotę odpowiadającą sumie kwot
wymaganych dla części zamówienia,
na które składana jest oferta.
W przypadku wniesienia wadium na
więcej niż jedną część zamówienia,
Wykonawca powinien na dowodzie
wpłaty wskazać na jakie części
zamówienia wnoszona jest dana
kwota.
2. Wadium należy wpłacić w terminie
do dnia 6.11.2015 r. do godziny
11:00. Decyduje moment wpływu
środków do Zamawiającego.

8) 25 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) dla
części VIII zamówienia,
9) 5 000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy 00/100) dla części IX części
zamówienia,
10) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy 00/100) dla części X części
zamówienia,
11) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy 00/100) dla części XI części
zamówienia,
12) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
00/100) dla XII części zamówienia.
W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część zamówienia,
Wykonawca musi wnieść wadium na
kwotę odpowiadającą sumie kwot
wymaganych dla części zamówienia,
na które składana jest oferta.
W przypadku wniesienia wadium na
więcej niż jedną część zamówienia,
Wykonawca powinien na dowodzie
wpłaty wskazać, na jakie części
zamówienia wnoszona jest dana
kwota.
2. Wadium należy wpłacić w terminie
do dnia 30.11.2015 r. do godziny
11:00. Decyduje moment wpływu
środków do Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów

Zamiast:

Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że:
a) osiągnął w ostatnich trzech latach
obrotowych, przychody netto z tytułu
sprzedaży
w wysokości co najmniej:
- dla części I – 450 000,00 zł netto,
- dla części II – 450 000,00 zł netto,
- dla części III – 450 000,00 zł netto,
- dla części IV – 300 000,00 zł netto,
- dla części V – 50 000,00 zł netto,
- dla części VI – 50 000,00 zł netto,
- dla części VII – 50 000,00 zł netto,
- dla części VIII – 50 000,00 zł netto,
- dla części IX – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,

Powinno być:

Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że:
a) osiągnął w ostatnich trzech latach
obrotowych, przychody netto z tytułu
sprzedaży
w wysokości co najmniej:
- dla części I – 300 000,00 zł netto,
- dla części II – 450 000,00 zł netto,
- dla części III – 450 000,00 zł netto,
- dla części IV – 300 000,00 zł netto,
- dla części V – 30 000,00 zł netto,
- dla części VI – 50 000,00 zł netto,
- dla części VII – 50 000,00 zł netto,
- dla części VIII – 50 000,00 zł netto,
- dla części IX – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
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- dla części X – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
- dla części XI – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
- dla części XII – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
a jeśli okres prowadzenia
działalności gospodarczej był krótszy
– proporcjonalnie za ten okres,
jednakże dla części I, części II,
części III i części IV nie mniej niż
100.000,00 zł netto dla każdego z
sektorów
oraz,
b) posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie
niższej niż:
- dla części I – 450 000,00 zł,
- dla części II – 450 000,00 zł,
- dla części III – 450 000,00 zł,
- dla części IV – 250 000,00 zł,
- dla części V – 50 000,00 zł,
- dla części VI – 50 000,00 zł,
- dla części VII – 50 000,00 zł,
- dla części VIII – 50 000,00 zł,
- dla części IX – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
- dla części X przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
- dla części XI przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,

- dla części X – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
- dla części XI – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
- dla części XII – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
a jeśli okres prowadzenia
działalności gospodarczej był krótszy
– proporcjonalnie za ten okres,
jednakże dla części I, części II,
części III i części IV nie mniej niż
100.000,00 zł netto dla każdego z
sektorów
oraz,
b) posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie
niższej niż:
- dla części I – 250 000,00 zł,
- dla części II – 450 000,00 zł,
- dla części III – 450 000,00 zł,
- dla części IV – 250 000,00 zł,
- dla części V – 30 000,00 zł,
- dla części VI – 50 000,00 zł,
- dla części VII – 50 000,00 zł,
- dla części VIII – 50 000,00 zł,
- dla części IX – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
- dla części X przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
- dla części XI przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
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- dla części XII – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
oraz,
c) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie niższą niż:
- dla części I – 500 000,00 zł,
- dla części II – 500 000,00 zł,
- dla części III – 500 000,00 zł,
- dla części IV – 300 000,00 zł,
- dla części V – 150 000,00 zł,
- dla części VI – 150 000,00 zł,
- dla części VII – 150 000,00 zł,
- dla części VIII – 150 000,00 zł,
- dla części IX – 25 000,00 zł,
- dla części X – 25 000,00 zł,
- dla części XI – 25 000,00 zł,
- dla części XII – 25 000,00 zł,
Warunki, o których mowa powyżej
powinny być spełnione łącznie.
W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część zamówienia,
Wykonawca musi wykazać się, że:
- osiągnął przychody netto z tytułu
sprzedaży odpowiadające sumie
kwot wymaganych dla części
zamówienia, na które składana jest
oferta,
- posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową odpowiadające
sumie kwot wymaganych dla części
zamówienia, na które składana jest
oferta,
- jest ubezpieczony na kwotę
odpowiadającą sumie kwot
wymaganych dla części zamówienia,
na które składana jest oferta.
Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu zostanie
dokonana na podstawie dokumentów
złożonych przez wykonawcę, na
zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
W przypadku, gdy jakakolwiek
wartość dotycząca ww. warunków
wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość w

- dla części XII – przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 do
SIWZ,
oraz,
c) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie niższą niż:
- dla części I – 300 000,00 zł,
- dla części II – 500 000,00 zł,
- dla części III – 500 000,00 zł,
- dla części IV – 300 000,00 zł,
- dla części V – 100 000,00 zł,
- dla części VI – 150 000,00 zł,
- dla części VII – 150 000,00 zł,
- dla części VIII – 150 000,00 zł,
- dla części IX – 15 000,00 zł,
- dla części X – 25 000,00 zł,
- dla części XI – 25 000,00 zł,
- dla części XII – 25 000,00 zł,
Warunki, o których mowa powyżej
powinny być spełnione łącznie.
W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część zamówienia,
Wykonawca musi wykazać się, że:
- osiągnął przychody netto z tytułu
sprzedaży odpowiadające sumie
kwot wymaganych dla części
zamówienia, na które składana jest
oferta,
- posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową odpowiadające
sumie kwot wymaganych dla części
zamówienia, na które składana jest
oferta,
- jest ubezpieczony na kwotę
odpowiadającą sumie kwot
wymaganych dla części zamówienia,
na które składana jest oferta.
Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu zostanie
dokonana na podstawie dokumentów
złożonych przez wykonawcę, na
zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
W przypadku, gdy jakakolwiek
wartość dotycząca ww. warunków
wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość w
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oparciu o średni kurs walut NBP dla
danej waluty
z daty wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
(za datę wszczęcia postępowania
Zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie oraz
na stronie internetowej). Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni
kurs NBP, Zamawiający przyjmie
kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania.

oparciu o średni kurs walut NBP dla
danej waluty
z daty wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
(za datę wszczęcia postępowania
Zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie oraz
na stronie internetowej). Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni
kurs NBP, Zamawiający przyjmie
kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym III.2.3)
Kwalifikacje techniczne. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów

Zamiast:

Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje) należycie
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem składani ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, minimum:
A. dla części I, części II, części III i
części IV:
jedną główną usługę lub usługi
odbioru i zagospodarowania (lub
przekazania
do zagospodarowania) odpadów
komunalnych, z których każda była
wykonywana
na rzecz właścicieli nieruchomości
lub gmin, w sposób ciągły przez
okres co najmniej 12 miesięcy, która
to usługa lub usługi obejmowały
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zmieszanych o łącznej
masie minimum:
- dla części I – 1 000 Mg,
- dla części II – 1 000 Mg,
- dla części III – 1 000 Mg,
- dla części IV – 700 Mg,
Dopuszcza się podanie ilości w m3
przy zastosowaniu wskaźnika 0,206
Mg/m3
W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część zamówienia
w zakresie części I-IV, Wykonawca
musi wykazać się doświadczeniem
odpowiadającym zebraniu odpadów
o łącznej masie minimum 2000 Mg.
B. dla części V, części VI, części VII i
części VIII:

Powinno być:

Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje) należycie
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem składani ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, minimum:
A. dla części I, części II, części III i
części IV:
jedną główną usługę lub usługi
odbioru i zagospodarowania (lub
przekazania
do zagospodarowania) odpadów
komunalnych, z których każda była
wykonywana
na rzecz właścicieli nieruchomości
lub gmin, w sposób ciągły przez
okres co najmniej 12 miesięcy, która
to usługa lub usługi obejmowały
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zmieszanych o łącznej
masie minimum:
- dla części I – 700 Mg,
- dla części II – 1 000 Mg,
- dla części III – 1 000 Mg,
- dla części IV – 700 Mg,
Dopuszcza się podanie ilości w m3
przy zastosowaniu wskaźnika 0,206
Mg/m3
W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część zamówienia
w zakresie części I-IV, Wykonawca
musi wykazać się doświadczeniem
odpowiadającym zebraniu odpadów
o łącznej masie minimum 2000 Mg.
B. dla części V, części VI, części VII i
części VIII:
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jedną główną usługę lub usługi
odbioru i zagospodarowania (lub
przekazania
do zagospodarowania) odpadów
komunalnych gromadzonych w
sposób selektywny,
z których każda była Wykonywana
na rzecz właścicieli nieruchomości
lub gmin,
w sposób ciągły przez okres co
najmniej 12 miesięcy, która to
usługa lub usługi obejmowały odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych gromadzonych
w sposób selektywny o łącznej
masie minimum:
dla części V – 100 Mg,
dla części VI – 100 Mg,
dla części VII – 100 Mg,
dla części VIII – 70 Mg,
W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część zamówienia w
zakresie części V-VIII, Wykonawca
musi wykazać się doświadczeniem
odpowiadającym zebraniu odpadów
o łącznej masie minimum 200 Mg.

jedną główną usługę lub usługi
odbioru i zagospodarowania (lub
przekazania
do zagospodarowania) odpadów
komunalnych gromadzonych w
sposób selektywny,
z których każda była Wykonywana
na rzecz właścicieli nieruchomości
lub gmin,
w sposób ciągły przez okres co
najmniej 12 miesięcy, która to
usługa lub usługi obejmowały odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych gromadzonych
w sposób selektywny o łącznej
masie minimum:
dla części V – 70 Mg,
dla części VI – 100 Mg,
dla części VII – 100 Mg,
dla części VIII – 70 Mg,
W przypadku składania oferty na
więcej niż jedną część zamówienia w
zakresie części V-VIII, Wykonawca
musi wykazać się doświadczeniem
odpowiadającym zebraniu odpadów
o łącznej masie minimum 200 Mg.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV: Procedura IV.3.4)

Zamiast:
19/10/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/11/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV: Procedura IV.3.8)

Zamiast:
19/10/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/11/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 z póź. zm.) w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym dodatkowo została zmieniona treść
SIWZ:
1. Rozdziału VIII :
treść przed zmianą:
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.
2. W terminie od dnia podpisania umowy do 1 stycznia 2016 r. Wykonawca będzie się przygotowywał do
prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności poprzez dostarczenie worków do punktów wywozowych
wskazanych przez Zamawiającego i pojemników
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do ogólnodostępnych punktów selektywnego zbierania odpadów, wyposażonych
w minimum trzy pojemniki do gromadzenia odpadów dla wydzielonych następujących frakcji odpadów:
a) papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;
b) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach
medycznych i truciznach;
c) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak (dotyczy
zamówienia obejmującego części V-VIII).
treść po zmianie:
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem, że
wykonywanie zamówienia na terenie Gminy Chojna odbywać się będzie do dnia 31 grudnia 2016r.
2. W terminie od dnia podpisania umowy do 30 dnia po jej podpisaniu Wykonawca będzie się przygotowywał
do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności poprzez dostarczenie worków do punktów wywozowych
wskazanych przez Zamawiającego i pojemników
do ogólnodostępnych punktów selektywnego zbierania odpadów, wyposażonych
w minimum trzy pojemniki do gromadzenia odpadów dla wydzielonych następujących frakcji odpadów:
a) papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;
b) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach
medycznych i truciznach;
c) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe
i typu tetrapak (dotyczy zamówienia obejmującego części V-VIII).
2. Rozdziału X ust. 13 pkt. 1:
treść przed zmianą:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Związek Gmin Dolnej Odry
ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna
pok. Nr 1, przetarg nieograniczony,
oferta na :
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry
z siedzibą w Chojnie"
oraz „nie otwierać przed 19.10.2015 r. godz. 11:15” - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy;
treść po zmianie:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Związek Gmin Dolnej Odry
ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna
pok. Nr 1, przetarg nieograniczony,
oferta na :
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry
z siedzibą w Chojnie"
oraz „nie otwierać przed 30.11.2015 r. godz. 11:15” - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy;
3. Rozdziału XV ust. 1 i 5:
treść przed zmianą:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57,
74-500 Chojna, pok. Nr 1 w terminie do dnia 6.11.2015 r., do godz. 11:00.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6.11.2015 r., o godz. 11:15 w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry, ul.
Narciarska 57, 74-500 Chojna pok. Nr 1.
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treść po zmianie:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57,
74-500 Chojna, pok. Nr 1 w terminie do dnia 30.11.2015 r., do godz. 11:00.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.11.2015 r., o godz. 11:15 w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry, ul.
Narciarska 57, 74-500 Chojna pok. Nr 1.
4. Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale II ust. 5
treść przed zmianą :
5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży do dnia 1 stycznia 2016 r. nieruchomości zamieszkałe
w worki do gromadzenia odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie oraz pojemniki do zbiórki
selektywnej w ogólnodostępnych punktach zbierania odpadów, które muszą odpowiadać wymogom określonym
w regulaminach utrzymania czystości i porządku, na terenie gmin położonych na terenie ZGDO, stanowiących
akty prawa miejscowego, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. na terenie poszczególnych gmin położonych na terenie ZGDO, zwanych
dalej Regulaminami. Ilość worków i pojemników do zbiórki selektywnej
w ogólnodostępnych punktach zbierania odpadów będzie odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu do
Zamawiającego przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Maksymalne ilości pojemników do zbiórki
selektywnej w ogólnodostępnych punktach zbierania odpadów
i worków określa szczegółowo Rozdział VII. Szczegółowe wymagania dotyczące pojemników
i worków określa ust. 9 niniejszego Rozdziału.
treść po zmianie :
5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy
nieruchomości zamieszkałe w worki do gromadzenia odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie oraz
pojemniki do zbiórki selektywnej w ogólnodostępnych punktach zbierania odpadów, które muszą odpowiadać
wymogom określonym w regulaminach utrzymania czystości i porządku, na terenie gmin położonych na
terenie ZGDO, stanowiących akty prawa miejscowego, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego, obowiązujących w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. na terenie poszczególnych gmin
położonych na terenie ZGDO, zwanych dalej Regulaminami. Ilość worków i pojemników do zbiórki selektywnej
w ogólnodostępnych punktach zbierania odpadów będzie odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu do
Zamawiającego przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Maksymalne ilości pojemników do zbiórki
selektywnej w ogólnodostępnych punktach zbierania odpadów i worków określa szczegółowo Rozdział VII.
Szczegółowe wymagania dotyczące pojemników
i worków określa ust. 9 niniejszego Rozdziału.
5. Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale III ust. 1 pkt 2
treść przed zmianą:
2) odbiór w okresach 2016.01.01 - 2016.02.29, 2017.01.01-2017.02.28, 2018.01.01-2018.02.28,
2019.01.01-2019.02.28 wystawionych przy pojemnikach na odpady komunalne przynależnych do
nieruchomości zamieszkałych naturalnych choinek,
treść po zmianie:
2) odbiór w okresach od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów do
2016.02.29, 2017.01.01 - 2017.02.28, 2018.01.01 - 2018.02.28, 2019.01.01 - 2019.02.28 (z tym, że lata
2017-2019 nie dotyczą obszaru Gminy Chojna) wystawionych przy pojemnikach na odpady komunalne
przynależnych do nieruchomości zamieszkałych naturalnych choinek,
6. Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale III ust. 4,
treść przed zmianą:
4. Zamawiający określa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości:
Rodzaj Odpadu: Zmieszane
Okres świadczenia usługi: przez cały rok
Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w miejscowościach: Banie, Boleszkowice, Cedynia, Chojna,
Karsko, Kołbacz, Krzęcin, Lipiany, Moryń, Recz, Widuchowa:
1 x w tygodniu
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Pozostałe nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 1 x na
dwa tygodnie
Rodzaj Odpadu: Naturalne choinki
Okres świadczenia usługi: 01.01.2016 -29.02.2016,
01.01.2017-28.02.2017,01.01.2018-28.02.2018,01.01.2019-28.02.2019
Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w miejscowościach: Banie, Boleszkowice, Cedynia, Chojna,
Karsko, Kołbacz, Krzęcin, Lipiany, Moryń, Recz, Widuchowa:
Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych
Pozostałe nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych
treść po zmianie:
4. Zamawiający określa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości:
Rodzaj Odpadu Zmieszane
Okres świadczenia usługi: przez cały rok
Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w miejscowościach: Banie, Boleszkowice, Cedynia, Chojna,
Karsko, Kołbacz, Krzęcin, Lipiany, Moryń, Recz, Widuchowa:
1 x w tygodniu
Pozostałe nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 1 x na
dwa tygodnie
Rodzaj Odpadu: Naturalne choinki
Okres świadczenia usługi: Od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów-29.02.2016, 01.01.2017-28.02.2017*, 01.01.2018-28.02.2018*, 01.01.2019-28.02.2019*
Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w miejscowościach: Banie, Boleszkowice, Cedynia, Chojna,
Karsko, Kołbacz, Krzęcin, Lipiany, Moryń, Recz, Widuchowa:
Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych
Pozostałe nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych
* nie dotyczy nieruchomości na obszarze Gminy Chojna
7. Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale V ust. 8 lit. A, B i C
treść przed zmianą :
8. Udzielenia Zamawiającemu na czas od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. jednego dostępu (utworzenie i
udostępnienie jednego konta) do systemu monitorującego i lokalizującego pojazdy Wykonawcy. System
powinien być obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej, włączając w to wszystkie popularne
przeglądarki dostępne na rynku, w tym Gogle Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer. System
powinien umożliwić monitorowanie położenia pojazdów w czasie rzeczywistym, oraz umożliwiać wgląd w dane
archiwalne minimum do 6 miesięcy wstecz. Usługa powinna cechować się wysoką dostępnością; przywrócenie
dostępu do systemu nie powinno trwać dłużej niż 48 godzin.
treść po zmianie :
8. Udzielenia Zamawiającemu na czas od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. jednego dostępu
(utworzenie i udostępnienie jednego konta) do systemu monitorującego i lokalizującego pojazdy Wykonawcy.
System powinien być obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej, włączając w to wszystkie popularne
przeglądarki dostępne na rynku, w tym Gogle Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer. System
powinien umożliwić monitorowanie położenia pojazdów w czasie rzeczywistym, oraz umożliwiać wgląd w dane
archiwalne minimum do 6 miesięcy wstecz. Usługa powinna cechować się wysoką dostępnością; przywrócenie
dostępu do systemu nie powinno trwać dłużej niż 48 godzin.
8. Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale VII ust. 4, dotycząca
danych zawartych w Tabeli 3. Przewidzianych do zebrania z terenu ZGDO ilości odpadów w latach 2016 – 2019
treść przed zmianą :
Sektor 1
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Razem zmieszane i biodegradowalne:19 968,40
Razem papier, zmieszane opakowaniowe i szkło: 1 798,80
Razem wielkogabarytowe, elektroodpady i opony: 744,00
PSZOK w Chojnie:
Gruz budowlany: 882,80
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 472,40
Pozostałe odpady: 1 280,00
Pozostałe PSZOK:
Gruz budowlany: 220,70
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 118,10
Pozostałe odpady: 320,00
Razem: 25 805,20
Sektor 2
Razem zmieszane i biodegradowalne: 16 797,90
Razem papier, zmieszane opakowaniowe i szkło: 2 084,16
Razem wielkogabarytowe, elektroodpady i opony:934,24
PSZOK w Chojnie:
Gruz budowlany:nie dotyczy
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie dotyczy
Pozostałe odpady: nie dotyczy
Pozostałe PSZOK:
Gruz budowlany: 662,10
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:354,30
Pozostałe odpady:960,00
Razem: 21 792,70
Sektor 3:
Razem zmieszane i biodegradowalne: 16 182,90
Razem papier, zmieszane opakowaniowe i szkło: 2 161,76
Razem wielkogabarytowe, elektroodpady i opony: 837,88
PSZOK w Chojnie:
Gruz budowlany: nie dotyczy
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie dotyczy
Pozostałe odpady: nie dotyczy
Pozostałe PSZOK:
Gruz budowlany: 993,15
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 531,45
Pozostałe odpady: 1440,00
Razem: 22 147,14
Sektor 4
Razem zmieszane i biodegradowalne: 10 155,60
Razem papier, zmieszane opakowaniowe i szkło: 1 293,88
Razem wielkogabarytowe, elektroodpady i opony: 402,24
PSZOK w Chojnie:
Gruz budowlany: nie dotyczy
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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie dotyczy
Pozostałe odpady: nie dotyczy
Pozostałe PSZOK:
Gruz budowlany: 772,45
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 413,35
Pozostałe odpady: 1 120,00
Razem: 14 157,52
Łączna ilość odpadów: 83 902,56
treść po zmianie:
Sektor 1 2016r.:
Razem zmieszane i biodegradowalne: 5672,7
Razem papier, zmieszane opakowaniowe i szkło: 529,56
Razem wielkogabarytowe, elektroodpady i opony: 232,33
Sektor 1 2017-2019r.:
Sektor 1 2016r.:
Razem zmieszane i biodegradowalne: 5444,8
Razem papier, zmieszane opakowaniowe i szkło: 638,93
Razem wielkogabarytowe, elektroodpady i opony: 370,67
Sektor 1:
PSZOK w Chojnie
Gruz budowlany: 882,80
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 472,40
Pozostałe odpady: 1 280,00
Pozostałe PSZOK:
Gruz budowlany: 220,70
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 118,10
Pozostałe odpady: 320,00
Razem: 16 182,99
Sektor 2:
Razem zmieszane i biodegradowalne: 16 797,90
Razem papier, zmieszane opakowaniowe i szkło: 2 084,16
Razem wielkogabarytowe, elektroodpady i opony: 934,24
PSZOK w Chojnie:
Gruz budowlany: nie dotyczy
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie dotyczy
Pozostałe odpady: nie dotyczy
Pozostałe PSZOK:
Gruz budowlany: 662,10
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 354,30
Pozostałe odpady: 960,00
Razem: 21 792,70
Sektor 3:
Razem zmieszane i biodegradowalne: 16 182,90
Razem papier, zmieszane opakowaniowe i szkło: 2 161,76
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Razem wielkogabarytowe, elektroodpady i opony: 837,88
PSZOK w Chojnie:
Gruz budowlany: nie dotyczy
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie dotyczy
Pozostałe odpady: nie dotyczy
Pozostałe PSZOK:
Gruz budowlany: 993,15
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 531,45
Pozostałe odpady: 1 440,00
Razem: 22 147,14
Sektor 4:
Razem zmieszane i biodegradowalne: 10 155,60
Razem papier, zmieszane opakowaniowe i szkło: 1 293,88
Razem wielkogabarytowe, elektroodpady i opony: 402,24
PSZOK w Chojnie:
Gruz budowlany: nie dotyczy
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie dotyczy
Pozostałe odpady: nie dotyczy
Pozostałe PSZOK:
Gruz budowlany: 772,45
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 413,35
Pozostałe odpady: 1 120,00
Razem: 14 157,52
Łczna ilość odpadów: 74 280,35
9. Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w Rozdziale VII ust. 5
treść przed zmianą:
5. Dla potrzeb złożenia oferty na części V, części VI, części VII i części VIII zamówienia Zamawiający określa
maksymalną liczbę pojemników i worków do zbiórki selektywnej o minimalnej pojemności:
- 1100 l – 1 500 szt. lub równoważnie typu „dzwon”
- worek 60 l/120 l – 2 100 000 szt.
treść po zmianie:
5. Dla potrzeb złożenia oferty na części V, części VI, części VII i części VIII zamówienia Zamawiający określa
maksymalną liczbę pojemników i worków do zbiórki selektywnej o minimalnej pojemności:
- 1100 l – 1 500 szt. lub równoważnie typu „dzwon”
- worek 60 l/120 l – 1 900 000 szt.
10. Załącznika nr 7 do SIWZ – Umowa w § 2
treść przed zmianą :
§ 2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony zgodnie ustalają, iż wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. Odbiór odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie
Wykonawca będzie realizował począwszy od 1 stycznia 2016 r.
3. W terminie od dnia podpisania umowy do 1 stycznia 2016 r. Wykonawca będzie się przygotowywał do
prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności poprzez m.in. dostarczenie pojemników do zbiórki
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selektywnej przeznaczonych do ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów, worków do punktów
wywozowych wskazanych przez Zamawiającego, pojemników na odpady komunalne zmieszane dla właścicieli
nieruchomości na zasadach wolno rynkowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 6 za
miesiąc grudzień 2019 roku w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku.
Treść po zmianie :
§ 2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony zgodnie ustalają, iż wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku, a na terenie Gminy Chojna do dnia 31 grudnia 2016r. z zastrzeżeniem
ust.2 i 3.
2. Odbiór odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie
Wykonawca rozpocznie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
3. W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje się do prawidłowej realizacji
zamówienia, w szczególności poprzez m.in. dostarczenie pojemników do zbiórki selektywnej przeznaczonych
do ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów, worków do punktów wywozowych wskazanych przez
Zamawiającego, pojemników na odpady komunalne zmieszane dla właścicieli nieruchomości na zasadach
wolno rynkowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 6 za
miesiąc grudzień 2019 roku w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku, a w zakresie dotyczącym Gminy Chojna
za miesiąc grudzień 2016r. do dnia 10 stycznia 2017r.
11. Załącznika nr 7 do SIWZ – Umowa w § 4 pkt 13 i 14
treść przed zmianą :
13) do tego, że do dnia 01 stycznia 2016 roku, wszystkie wskazane przez Zamawiającego punkty odbioru
będą wyposażone w pojemniki do zbiórki selektywnej przeznaczone do ogólnodostępnych punktów zbierania
odpadów i worki do gromadzenia odpadów, w liczbie i o rodzaju wskazanym przez Zamawiającego, do których
to pojemników Wykonawca posiada tytuł prawny,
14) udzielenia Zamawiającemu na czas od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. jednego dostępu do systemu
monitorującego i lokalizującego pojazd Wykonawcy spełniającego funkcje wskazane w rozdziale V ust. 9
Załącznika nr 1 do Umowy,
treść po zmianie :
13) do tego, że do 30 dnia od dnia zawarcia umowy wszystkie wskazane przez Zamawiającego punkty odbioru
będą wyposażone w pojemniki do zbiórki selektywnej przeznaczone do ogólnodostępnych punktów zbierania
odpadów i worki do gromadzenia odpadów, w liczbie i o rodzaju wskazanym przez Zamawiającego, do których
to pojemników Wykonawca posiada tytuł prawny,
14) udzielenia Zamawiającemu na czas od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. jednego dostępu do systemu
monitorującego i lokalizującego pojazd Wykonawcy spełniającego funkcje wskazane w rozdziale V ust. 9
Załącznika nr 1 do Umowy,
12. Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza oferty, dotycząca ilości odpadów przewidzianych do zebrania w
latach 2016-2019 CZĘSCI I, V i IX ZAMÓWIENIA
treść przed zmianą:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gmin położonych
na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie należących do Sektora I tj. Gmin: Boleszkowice,
Cedynia, Chojna, Moryń”
SEKTOR I
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń
Odbiór i zagospodarowanie gromadzonych na nieruchomości zmieszanych niesegregowanych odpadów
komunalnych (w tym odpadów ulegających biodegradacji i choinek naturalnych), oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych.
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
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Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 19 968,40 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ...................................
CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie
należących do Sektora I tj. Gmin: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń”
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń
1. Odbiór i zagospodarowanie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych selektywnych odpadów
komunalnych z papieru, tworzyw sztucznych w tym metali i szkła, gromadzonych w workach w zabudowie
jednorodzinnej i pojemnikach w ogólnodostępnych punktach zbierania odpadów, odpadów komunalnych
gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach typu „dzwon” będących własnością Gminy Chojna z
punktów wskazanych przez Zamawiającego oraz odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny o
kodzie 20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego.
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 1 798,80 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
2. Odbiór i zagospodarowanie gruzu budowlanego z PSZOK w m. Kaliska w Gminie Chojna
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 -882,80 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
3. Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK w m. Kaliska w
Gminie Chojna
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 472,40 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny pochodzących z PSZOK w m.
Kaliska w Gminie Chojna innych niż gruz budowlany oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 1 280,00 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
5. Odbiór i zagospodarowanie gruzu budowlanego z PSZOK w m. Boleszkowice w Gminie Boleszkowice
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
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Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 220,70 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
6. Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK w m. Boleszkowice w
Gminie Boleszkowice
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 118,10 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny pochodzących z PSZOK w m.
Boleszkowice w Gminie Boleszkowice innych niż gruz budowlany oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 320,00 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w
Chojnie należących do Sektora I tj. Gmin: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń”
SEKTOR I
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń
Odbiór i zagospodarowanie gromadzonych na nieruchomości w sposób selektywny odpadów komunalnych
wielkogabarytowych w tym mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i opakowań
po lekach, chemikaliów i opakowań po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp.,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wszystkiego rodzaju lamp
żarowych, halogenowych, świetlówek, zużytych opon zgodnie z Regulaminami utrzymania porządku i czystości
na terenie ZGDO,
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 744,00 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
treść po zmianie:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie
należących do Sektora I tj. Gmin: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń”
SEKTOR I
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń
Odbiór i zagospodarowanie gromadzonych na nieruchomości zmieszanych niesegregowanych odpadów
komunalnych (w tym odpadów ulegających biodegradacji i choinek naturalnych), oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych.
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
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Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 11 117,50 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ...................................
CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie
należących do Sektora I tj. Gmin: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń”
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń
1. Odbiór i zagospodarowanie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych selektywnych odpadów
komunalnych z papieru, tworzyw sztucznych w tym metali i szkła, gromadzonych w workach w zabudowie
jednorodzinnej i pojemnikach w ogólnodostępnych punktach zbierania odpadów, odpadów komunalnych
gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach typu „dzwon” będących własnością Gminy Chojna z
punktów wskazanych przez Zamawiającego oraz odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny o
kodzie 20 01 32 z punktów aptecznych/przychodni wskazanych przez Zamawiającego.
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 1 168,49 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
2. Odbiór i zagospodarowanie gruzu budowlanego z PSZOK w m. Kaliska w Gminie Chojna
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 -882,80 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
3. Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK w m. Kaliska w
Gminie Chojna
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 472,40 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny pochodzących z PSZOK w m.
Kaliska w Gminie Chojna innych niż gruz budowlany oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 1 280,00 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
5. Odbiór i zagospodarowanie gruzu budowlanego z PSZOK w m. Boleszkowice w Gminie Boleszkowice
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
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Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 220,70 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
6. Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK w m. Boleszkowice w
Gminie Boleszkowice
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 118,10 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny pochodzących z PSZOK w m.
Boleszkowice w Gminie Boleszkowice innych niż gruz budowlany oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 320,00 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................
CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w
Chojnie należących do Sektora I tj. Gmin: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń”
SEKTOR I
Gminy: Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń
Odbiór i zagospodarowanie gromadzonych na nieruchomości w sposób selektywny odpadów komunalnych
wielkogabarytowych w tym mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i opakowań
po lekach, chemikaliów i opakowań po chemikaliach w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp.,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wszystkiego rodzaju lamp
żarowych, halogenowych, świetlówek, zużytych opon zgodnie z Regulaminami utrzymania porządku i czystości
na terenie ZGDO,
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) netto ...........................
Cena jednostkowa 1 Mg (słownie: jednej tony) brutto ...........................
Ilość odpadów w latach 2016-2019 - 603,00 Mg
Iloczyn kolumny 1 i 3 (cena jedn. netto i ilość odpadów) .....................
Iloczyn kolumny 2 i 3 (cena jedn. brutto i ilość odpadów) .....................
Suma iloczynów cen jednostkowych: ............................

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-148572
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