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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248196 - 2014 data 24.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 
012 3865105, fax. 012 3865258.

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 świadczenie usługi polegającej na odbiorze i 

zagospodarowaniu segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. Poz. 21 z dnia 8 stycznia 2013r.), ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Z 2012r. Poz 391 z 
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r., w 
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206 z późniejszymi zmianami). Wywóz odpadów o 
kodach: 200301 (niesegregowane [zmieszane] odpady komunalne), 150102 (opakowania z tworzyw 
sztucznych), 150107 (opakowania ze szkła). W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany 
jest do odbioru z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. 
Kopernika 13, 32-100 Proszowice i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbiór i wywóz 
odbywał się będzie przy użyciu przystosowanych, zamykanych kontenerów. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest wyposażenie SP ZOZ w Proszowicach w spełniające wymagane normy techniczne kontenery na 
odpady o pojemności min. 7m³. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w 4 takie kontenery, tj. 2 
kontenery na odpady zmieszane, 1 kontener na odpady ze szkła i 1 kontener na odpady z tworzyw 
sztucznych. Ponadto Wykonawca wyposaży Zamawiającego w kosze 120L z pokrywą. Ilość 
wymaganych koszy wynosi: 26 szt. koszy 120 L w kolorze żółtym, oznakowane na odpady z tworzyw 
sztucznych 26 szt. koszy 120 L w kolorze zielonym, oznakowane na odpady ze szkła. Ponadto, 
Wykonawca będzie wyposażał Zamawiającego w worki do koszy w kolorze żółtym (tworzywa 
sztuczne) w ilości 60 szt. i zielonym (szkło) w ilości 60 szt.. Dostarczone przez Wykonawcę worki do 
gromadzenia odpadów muszą posiadać grubość min. 50 mikronów. Dostawa worków odbędzie się w 
dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy w ilości po 30 szt (żółte i zielone) i druga dostawa odbędzie 
się po 30 szt. (żółte i zielone) po roku obowiązywania umowy. Kosze i worki na odpady zmieszane 
zapewnia Zamawiający. Kontenery muszą być dostarczone do Zamawiającego w dniu rozpoczęcia 
obowiązywania umowy. Zamawiający informuje, że opróżnianie koszy, przewożenie odpadów z 
pomieszczeń szpitala i umieszczanie ich w odpowiednich kontenerach leży w gestii Zamawiającego. 
Usługa odpadów niesegregowanych winna być wykonywana raz w tygodniu w godzinach od 7:00 do 
15:00. Wymagany dzień odbioru odpadów komunalnych to wtorek. Odpady segregowane należy 
odbierać raz na 2 tygodnie w uzgodnionym telefonicznie dniu z Działem Techniczno-Gospodarczym. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia interwencyjnego odebrania odpadów. Dodatkowy 
termin zostanie uzgodniony z Działem Techniczno-Gospodarczym. Szacunkowa ilość odpadów 
komunalnych w okresie trwania umowy: 120 Mg . Szacunkowa ilość odpadów niesegregowanych 
wynosi 90 Mg, a segregowanych 30 Mg. Wskazane powyżej szacowane wielkości odpadów 
komunalnych oraz worków na odpady stanowią jedynie przewidywane wielkości zamówienia i mogą 
różnić się od rzeczywistych ilości odebranych odpadów komunalnych i zamówionych worków na 
odpady. Wskazane powyżej szacowane wielkości odpadów oraz worków na odpady służą do ustalenia i 
porównania ceny ofert. Jednostką obmiarową jest odpowiednio Mg (tona) odebranych odpadów 
komunalnych (niezależnie od ich rodzaju) oraz szt. (sztuka) worka na odpady danego rodzaju. Termin 
wykonania usługi 24 m-ce od daty obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczania czystych kontenerów, w dobrym stanie technicznym i na własny koszt dokonywać ich 
naprawy i konserwacji. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia kontenera powstałe w czasie 
transportu. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscach gromadzenia 
odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi przy 
użyciu sprawnego pojazdu samochodowego. Pojazd samochodowy musi posiadać łatwo zmywalną 
przestrzeń. Pojazd samochodowy, którym będzie świadczona usługa, będzie przewoził kontenery i 
opróżniał je. Pomiar masy odpadów komunalnych będzie podawany w Mg. Po odebraniu odpadów 
komunalnych Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu wydruk z wagi elektronicznej zawierającej 
wagę wywożonych odpadów, datę i godzinę. Ponadto Wykonawca musi każdorazowo po opróżnieniu 
kontenerów przekazać wypełnioną Kartę przekazania odpadów, która zawiera sumę odebranych 
odpadów komunalnych w danym dniu. Karty z całego okresu rozliczeniowego stanowią podstawę do 
wystawienia faktury. Wydruk z wagi, Kartę przekazania odpadów oraz Kartę z całego okresu 
rozliczeniowego należy przekazywać Działowi Techniczno-Gospodarczemu. Wykonawca zobowiązany 
jest do mycia i dezynfekowania pojazdu którym przewożone są odpady na swój koszt, w każdym dniu 
po zakończeniu wykonywania usługi. Pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać usługę muszą 
posiadać odpowiednie ubrania robocze oraz identyfikatory.. 



• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 
i zagospodarowaniu segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. Poz. 21 z dnia 8 stycznia 2013r.), ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Z 2012r. Poz 391 z 
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r., w 
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206 z późniejszymi zmianami). Wywóz odpadów o 
kodach: 200301 (niesegregowane [zmieszane] odpady komunalne), 150102 (opakowania z tworzyw 
sztucznych), 150107 (opakowania ze szkła). W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany 
jest do odbioru z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. 
Kopernika 13, 32-100 Proszowice i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbiór i wywóz 
odbywał się będzie przy użyciu przystosowanych, zamykanych kontenerów. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest wyposażenie SP ZOZ w Proszowicach w spełniające wymagane normy techniczne kontenery na 
odpady o pojemności min. 7m³. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w 4 takie kontenery, tj. 2 
kontenery na odpady zmieszane, 1 kontener na odpady ze szkła i 1 kontener na odpady z tworzyw 
sztucznych. Ponadto Wykonawca wyposaży Zamawiającego w kosze 120L z pokrywą. Ilość 
wymaganych koszy wynosi: 26 szt. koszy 120 L w kolorze żółtym, oznakowane na odpady z tworzyw 
sztucznych 26 szt. koszy 120 L w kolorze zielonym, oznakowane na odpady ze szkła. Ponadto, 
Wykonawca będzie wyposażał Zamawiającego w worki do koszy w kolorze żółtym (tworzywa 
sztuczne) w ilości 60 szt. i zielonym (szkło) w ilości 60 szt.. Dostarczone przez Wykonawcę worki do 
gromadzenia odpadów muszą posiadać grubość min. 50 mikronów. Dostawa worków odbędzie się w 
dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy w ilości po 30 szt (żółte i zielone) i druga dostawa odbędzie 
się po 30 szt. (żółte i zielone) po roku obowiązywania umowy. Kosze i worki na odpady zmieszane 
zapewnia Zamawiający. W okresie obowiązywania umowy (24 miesiące) należy przyjąć następujące 
ilości worków: 60szt. żółtych worków x 26 koszy = 1560szt. worków 60 szt. zielonych worków x 26 
koszy = 1560szt. worków Kontenery muszą być dostarczone do Zamawiającego w dniu rozpoczęcia 
obowiązywania umowy. Zamawiający informuje, że opróżnianie koszy, przewożenie odpadów z 
pomieszczeń szpitala i umieszczanie ich w odpowiednich kontenerach leży w gestii Zamawiającego. 
Usługa odpadów niesegregowanych winna być wykonywana raz w tygodniu w godzinach od 7:00 do 
15:00. Wymagany dzień odbioru odpadów komunalnych to wtorek. Odpady segregowane należy 
odbierać raz na 2 tygodnie w uzgodnionym telefonicznie dniu z Działem Techniczno-Gospodarczym. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia interwencyjnego odebrania odpadów. Dodatkowy 
termin zostanie uzgodniony z Działem Techniczno-Gospodarczym. Szacunkowa ilość odpadów 
komunalnych w okresie trwania umowy: 120 Mg . Szacunkowa ilość odpadów niesegregowanych 
wynosi 90 Mg, a segregowanych 30 Mg. Wskazane powyżej szacowane wielkości odpadów 
komunalnych oraz worków na odpady stanowią jedynie przewidywane wielkości zamówienia i mogą 
różnić się od rzeczywistych ilości odebranych odpadów komunalnych i zamówionych worków na 
odpady. Wskazane powyżej szacowane wielkości odpadów oraz worków na odpady służą do ustalenia i 
porównania ceny ofert. Jednostką obmiarową jest odpowiednio Mg (tona) odebranych odpadów 
komunalnych (niezależnie od ich rodzaju) oraz szt. (sztuka) worka na odpady danego rodzaju. Termin 
wykonania usługi 24 m-ce od daty obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczania czystych kontenerów, w dobrym stanie technicznym i na własny koszt dokonywać ich 
naprawy i konserwacji. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia kontenera powstałe w czasie 
transportu. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscach gromadzenia 
odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi przy 
użyciu sprawnego pojazdu samochodowego. Pojazd samochodowy musi posiadać łatwo zmywalną 
przestrzeń. Pojazd samochodowy, którym będzie świadczona usługa, będzie przewoził kontenery i 
opróżniał je. Pomiar masy odpadów komunalnych będzie podawany w Mg. Po odebraniu odpadów 
komunalnych Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu wydruk z wagi elektronicznej zawierającej 
wagę wywożonych odpadów, datę i godzinę. Wydruk z wagi należy przekazywać Działowi 
Techniczno-Gospodarczemu. Winny być sporządzane zbiorcze karty przekazania odpadów obejmujące 
odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego. Zbiorczą kartę 
przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy i jest 
podstawą do wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekowania pojazdu 
którym przewożone są odpady na swój koszt, w każdym dniu po zakończeniu wykonywania usługi. 
Pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać usługę muszą posiadać odpowiednie ubrania robocze 
oraz identyfikatory.. 


