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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109516 - 2015 data 11.05.2015 r. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 

Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie, tel. 063 2768333, fax. 

063 2768334. 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 

    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

    W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych ilościowo i jakościowo w 

opisie przedmiotu zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy i miasta Pyzdry i przekazanie ich celem zagospodarowania do instalacji 

regionalnej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2012-2017 region VII. Odbiór wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. Ilość wytworzonych na terenie gminy i miasta Pyzdry odpadów nie jest 

zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez 
mieszkańców. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru i transportu wynosi 3.000 Mg 

za okres 18 miesięcy wg danych wagowych z 2014 r. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować 

jako orientacyjne. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Kody odpadów: 20 03 01 - 

niesegregowane odpady komunalne System odbioru odpadów: Zabudowa jednorodzinna: 

pojemnikowy. Zabudowa wielorodzinna: kontenerowo - pojemnikowy. Rodzaj pojemników do 

gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych: Zabudowa jednorodzinna: 120, 240 l Zabudowa 

wielorodzinna: 1100 l [1,1 m3]; KP-7 [7 m3]; Pojemniki oraz kontenery na odpady zmieszane 

zapewnia właściciel nieruchomości. Częstotliwość odbioru odpadów:1)Na terenie gminy i miasta 

Pyzdry częstotliwość odbioru odpadów wynosić będzie dwa razy w miesiącu Odpady selektywne 

zbierane u źródła Kody odpadów: 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury 15 01 02 - opakowania z 
tworzyw sztucznych 15 03 03 - opakowania z drewna 15 01 04 - opakowania z metali- PSZOK 15 01 05 

- opakowania wielomateriałowe 15 01 07 - opakowania ze szkła 20 01 01 - papier i tektura 20 01 02 - 

szkło 20 01 39 - tworzywa sztuczne 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji 20 03 07 - odpady 

wielogabarytowe System odbioru odpadów: Zabudowa jednorodzinna: workowy. Wprowadza się 3 

rodzaje worków Żółty - do gromadzenia odpadów z tworzywa sztucznego i metalu, Zielony- na 

odpady ze szkła Niebieski - opakowania z papieru i tektury Zabudowa wielorodzinna: kontenerowo - 

pojemnikowy. Na terenie zabudowy wielorodzinnej, ustawione są specjalne gniazda do zbiórki 4 

frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania z papieru i tektury). Kolory i 

oznaczenia pojemników muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 
października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1858). Worki na odpady selektywnie zbierane zapewnia i dostarcza do 

właścicieli nieruchomości Wykonawca, natomiast lokalizację gniazda na odpady selektywnie zbierane 

zapewnia Zamawiający. Liczba gniazd winna być nie większa niż 8 na terenie całej gminy Wykonawca 

zapewnia w tych punktach stosowne pojemniki. Termin utworzenia lub likwidacji gniazd ustala 



Zamawiający informując o zaistniałym fakcie Wykonawcę. Segregacja odpadów plastik polegać 

będzie na segregowaniu w workach opakowań bez nakrętek, zgniecionych ale posiadających tzw. 

pierścienie stanowiące fragment zakrętki na butelce oraz przyklejone etykiety. Opakowania muszą 

być puste, bez zawartości stałej lub płynnej. Segregacja odpadów szkło polegać będzie na 

segregowaniu w workach opakowań szklanych białych i kolorowych, bez zakrętek ale posiadających 

naklejki. Opakowania muszą być puste, bez zawartości stałej lub płynnej. Segregacja odpadów papier 

polegać będzie na składowaniu w worku gazet, czasopism, książek, zeszytów, katalogów, prospektów, 

papierowe worki, kartony i tektura. Parametry worków na odpady zbierane w sposób selektywny 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:1.Materiał- folia polietylenowa LDPE 2.Pojemność - 
minimum 120 l 3.Kolor - żółty, zielony, niebieski 4.Grubość - minimum 60 mikronów 5.Nadruk - 

jednostronny o treści uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na 30 dni przed 

rozpoczęciem realizacji zamówienia. Nadruk winien zawierać informację, co wolno w danym worku 

segregować oraz jakich odpadów nie wolno segregować. 6.Łączna liczba worków potrzebnych na czas 

realizacji zamówienia: maksymalnie 50 000 szt. w tym 10.000 na opakowania z papieru i tektury, 

26.000 na plastik, 14.000 na szkło. Ilość worków jest szacunkowa i może ulec zmianie. Nadruk na 

workach winien być dokonany technika trwałą, czytelnie, wielkość nadruku winna odpowiadać 

wielkości umożliwiającej czytelność napisu... 

    W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych ilościowo i 

jakościowo w opisie przedmiotu zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Pyzdry i przekazanie ich celem 

zagospodarowania do instalacji regionalnej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 region VII. Odbiór wskazanych w opisie 

zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ilość wytworzonych na 
terenie gminy i miasta Pyzdry odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są 

szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając 

ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do 

odbioru i transportu wynosi 3.000 Mg za okres 18 miesięcy wg danych wagowych z 2014 r. Podane 

wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne. Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne Kody odpadów: 20 03 01 - niesegregowane odpady komunalne System odbioru 

odpadów: Zabudowa jednorodzinna: pojemnikowy. Zabudowa wielorodzinna: kontenerowo - 

pojemnikowy. Rodzaj pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych: Zabudowa 

jednorodzinna: 120, 240 l Zabudowa wielorodzinna: 1100 l [1,1 m3]; KP-7 [7 m3]; Pojemniki oraz 
kontenery na odpady zmieszane zapewnia właściciel nieruchomości. Częstotliwość odbioru 

odpadów:1)Na terenie gminy i miasta Pyzdry częstotliwość odbioru odpadów wynosić będzie dwa 

razy w miesiącu Odpady selektywne zbierane u źródła Kody odpadów: 15 01 01 - opakowania z 

papieru i tektury 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 03 03 - opakowania z drewna 15 01 

04 - opakowania z metali- PSZOK 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe 15 01 07 - opakowania ze 

szkła 20 01 01 - papier i tektura 20 01 02 - szkło 20 01 39 - tworzywa sztuczne 20 02 01 - odpady 

ulegające biodegradacji 20 03 07 - odpady wielogabarytowe System odbioru odpadów: Zabudowa 

jednorodzinna: workowy. Wprowadza się 3 rodzaje worków Żółty - do gromadzenia odpadów z 

tworzywa sztucznego, Zielony- na odpady ze szkła Niebieski - opakowania z papieru i tektury 

Zabudowa wielorodzinna: kontenerowo - pojemnikowy. Na terenie zabudowy wielorodzinnej, 
ustawione są specjalne gniazda do zbiórki 4 frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, szkło, metal, 

opakowania z papieru i tektury). Kolory i oznaczenia pojemników muszą być zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1858). 

Worki na odpady selektywnie zbierane zapewnia i dostarcza do właścicieli nieruchomości 

Wykonawca, natomiast lokalizację gniazda na odpady selektywnie zbierane zapewnia Zamawiający. 

Liczba gniazd winna być nie większa niż 8 na terenie całej gminy Wykonawca zapewnia w tych 

punktach stosowne pojemniki. Termin utworzenia lub likwidacji gniazd ustala Zamawiający 

informując o zaistniałym fakcie Wykonawcę. Segregacja odpadów plastik polegać będzie na 



segregowaniu w workach opakowań bez nakrętek, zgniecionych ale posiadających tzw. pierścienie 

stanowiące fragment zakrętki na butelce oraz przyklejone etykiety. Opakowania muszą być puste, 

bez zawartości stałej lub płynnej. Segregacja odpadów szkło polegać będzie na segregowaniu w 

workach opakowań szklanych białych i kolorowych, bez zakrętek ale posiadających naklejki. 

Opakowania muszą być puste, bez zawartości stałej lub płynnej. Segregacja odpadów papier polegać 

będzie na składowaniu w worku gazet, czasopism, książek, zeszytów, katalogów, prospektów, 

papierowe worki, kartony i tektura. Parametry worków na odpady zbierane w sposób selektywny 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:1.Materiał- folia polietylenowa LDPE 2.Pojemność - 

minimum 120 l 3.Kolor - żółty, zielony, niebieski 4.Grubość - minimum 60 mikronów 5.Nadruk - 
jednostronny o treści uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na 30 dni przed 

rozpoczęciem realizacji zamówienia. Nadruk winien zawierać informację, co wolno w danym worku 

segregować oraz jakich odpadów nie wolno segregować. 6.Łączna liczba worków potrzebnych na czas 

realizacji zamówienia: maksymalnie 50 000 szt. w tym 10.000 na opakowania z papieru i tektury, 

26.000 na plastik, 14.000 na szkło. Ilość worków jest szacunkowa i może ulec zmianie. Nadruk na 

workach winien być dokonany technika trwałą, czytelnie, wielkość nadruku winna odpowiadać 

wielkości umożliwiającej czytelność napisu. 


