
GMINA RADOMIN 

Radomin 1a 

87-404 Radomin 

ROZ. 271.16.2018.EM 

 

ZMIANA treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   
            z dnia 01.10.2018 r. 

 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 

dnia 2018-10-01 r. i otrzymało Nr 622408-N-2018 

dla zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na tere-

nie Gminy Radomin” 
 

W związku ze zmianami w zamówieniu Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), dokonuje zmiany 

w poniższym zakresie: 

I. W rozdziale VII SIWZ w pkt. 2.1: 

„2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Warunek zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada: 

- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Radomin, na której zamierza 

odbierać odpady komunalne, 

- posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego 

przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wymagany zgodnie z art. 84 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)” 

 

Zmienia się na zapis: 

 

„2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Warunek zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada: 

- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Radomin, na której zamierza 

odbierać odpady komunalne, 

- posiada wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów.” 

 

II. W rozdziale III pkt. 7 ppkt. 6 o treści: 

„6) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu Dokumentów 

Potwierdzających Recykling (DPR), jako dokumentów potwierdzających przekazanie 

wybranych odpadów komunalnych do miejsc prowadzenia działalności w zakresie 

recyklingu, które muszą potwierdzać pochodzenie odpadów z terenu Gminy Radomin. 

W przypadku nie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu w poszczególnych latach 

obowiązywania umowy, Wykonawca podda się odpowiedzialności w takim zakresie, w 

jakim będzie odpowiadać Gmina Radomin (kary pieniężne)” zostaje usunięty. 



 

III. W rozdziale III w pkt. 3.1 ppkt. b: 

„3.1. Zamówienie dotyczy (odbioru i zagospodarowania) następujących rodzajów odpadów: 

a) zmieszanych odpadów komunalnych,  

b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych tj. tworzywa sztuczne, szkło, metal, papier, odpady 

ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, opakowania wielomateriałowe” 

 

zmienia się na zapis: 

 

„3.1. Zamówienie dotyczy (odbioru i zagospodarowania) następujących rodzajów odpadów: 

a) zmieszanych odpadów komunalnych,  

b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych tj:  

- papier i tektura (pojemnik/worek kolor niebieski) 

- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomandatowe (pojemnik/worek kolor żółty) 

- szkło (pojemnik/worek kolor zielony) 

- bioodpady (pojemnik/worek kolor brązowy)” 

 

IV. W załączniku nr 6 (projekt umowy) do SIWZ w § 2 ust. 4 o treści: 

„4) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu Dokumentów 

Potwierdzających Recykling (DPR), jako dokumentów potwierdzających przekazanie wybranych 

odpadów komunalnych do miejsc prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, które muszą 

potwierdzać pochodzenie odpadów z terenu Gminy Radomin. 

W przypadku nie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu w poszczególnych latach 

obowiązywania umowy, Wykonawca podda się odpowiedzialności w takim zakresie, w jakim 

będzie odpowiadać Gmina Radomin (kary pieniężne)” zostaje usunięty. 

 

IV. W załączniku nr 6 (projekt umowy) do SIWZ w § 1 pkt. 2: 

„2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych 

przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomin, zarówno zmieszanych odpa-

dów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 

ciągu jednego dnia po 2 godziny w każdej z trzech miejscowości: Radomin, Płonne i Dulsk oraz wywóz 

odpadów z uroczystości gminnych na wezwanie zamawiającego maksymalnie 2 razy w roku.  
W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do transportu i przekazania odpadów do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Region 3 Lipnowsko-Rypiński Puszcza 

Miejska 24, 87-500 Rypin, dla zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 

ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania.” 

 

Zmienia się na zapis: 

 

„2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych 

przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomin, zarówno zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zbiórka odpadów 



wielkogabarytowych w ciągu jednego dnia po 2 godziny w każdej z trzech miejscowości: Radomin, 

Płonne i Dulsk oraz wywóz odpadów z uroczystości gminnych na wezwanie zamawiającego 

maksymalnie 2 razy w roku. 

W ramach zamówienia, Wykonawca jest zobligowany dostarczyć zmieszane odpady komunalne 

oraz bio odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Region 3 

Lipnowsko-Rypiński Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin, dla zapewnienia osiągnięcia odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. Pozostałe 

odpady mogą być przekazywane do pośredników lub recyklerów.” 

 

V. W rozdziale VII pkt. 2.2 SIWZ o treści: 

„2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że 

posiada środki finansowe pozwalające na realizację zamówienia lub zdolność kredytową lub 

zdolność kredytową lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w minimalnej 

wysokości równej wartości brutto złożonej oferty” 

 

Zmienia się na zapis: 

 

„2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa warunku udziału w 

postępowaniu w tym zakresie.” 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wójt Gminy Radomin 

(-) inż. Piotr Wolski 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej/Zamawiającego) 

 

 

 

 

Radomin, dnia 02.10.2018 r.                                                                                         

       

 

 


