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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Uslugi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/U E

Sekcia I: Instvtucia zamawiaiącalnodmiot zamawiaiacv
Ll) Nazwa i adresy

Urząd Gminy Jaktorów
ul. Warszawska33
Jaktorów
96-313
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Michalska
Tel.: +48 468545114
Email: gmina@jaktorow.p|
Faks: +48 468552188
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Glówny adres: http:/lwww.jaktorow.pl

Sekcja ll: Przedmiot
ll.1)

||.1.1)

||.1.2)

u.1.3)

ll.1.4)

Wielkość lub zakres zamówienia
Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadówkomunalnych z nieruchomości zamieszkalych położonych na
terenieGminy Jaktorów.
Numer referencyjny: |D.27:L.27.2018

Główny kod CPV
90000000
Rodzaj zamówienia
Usługi

Krótki opis:
Przedmiotem zamówieniajest odbieranie, transport i zagospodarowaniewskazanychw opisie przedmiotu
zamówienia odpadówkomunalnych z nieruchomości zamieszkalych położonych na terenieGminy Jaktorów,
w sposób zapewniającyosiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadówkomunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do skladowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia— zalącznik nr 2 do SIWZ.
Umowa z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą zostanie zawarta po zabezpieczeniuw budżecie gminy
środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia na 2019r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VLS) Data wysłania niniejszego ogloszenia:
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Vl.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
PienNotne ogloszenie przestane przez eNotices:
Login TED eSender ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender Gm.]akt
Dane referencyjne ogloszenia: 2018-156427
Numer ogłoszeniaw Dz.Urz. UE — OJ/S: 2018/5 202-459722
Data wyslania pierwotnego ogloszenia 15/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
vn.1)
Vll.1.l)

vn.1.2)

Informacje do zmiany lub dodania
Przyczyna zmiany
Modyfrkaqa plel'WOIrlE] inionnacu podanej przez instytuqę zamawrajacą
Tekst, który należy poprawić w piemotnymogłoszeniu
Numer sekcji: ||.2.4
Część nr: „
Miejsce, W którym znajduje się tekst do modyfikacji:Opis zamówienia
Zamiast:
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadówobejmuje wszystkie wytworzone w gospodarstwach
domowych rodzaje odpadówkomunalnych a w szczególności: 1)odpady niesegregowane
(zmieszane)komunalne,2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektuw,
metali, tworzyw sztucznych,opakowańze szkła i opakowań wielomaterialowych, 3) odpady ulegające
biodegradacji 4)meble i odpadywielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
i chemikaIia,przeterminowane leki, 5) odpady budowlane i rozbiórkowe. Rodzaje odpadówkomunalnych
odbieranych z nieruchomości: 1) Odpady niesegregowane (zmieszane) - gromadzonedo pojemnika, 2)
Odpady segregowane - dzielone na cztery frakcje: a) tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowaniaz metalu,
opakowaniawielomateriałowe, gromadzonedo worka koloru żółtego, b) papier i tektura gromadzone do
worka koloru niebieskiego, c) opakowaniaze szkla gromadzonedo worka koloru zielonego, d) odpady zielone
gromadzonedo worka koloru brązowego, 3) meble i inne odpadywielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny,
4) zużyte opony do 8 szt. rocznie na nieruchomość, chemikalia, 5) odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m3
rocznie na nieruchomośćRodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie z punktów selektywnej
zbiórki: l) przeterminowane leki, 2) baterie, 3) żarówki i świetlówki.Gmina Jaktorów jest gmina wiejska polożoną
w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim, graniczy z miastem Żyrardów oraz
z gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki. Baranów i Wiskitki.Powierzchnia gminy wynosi 5.524 ha,
obejmuje 14 sołectw: Bieganów, Budy-Grzybek, Budy Michalowskie, Budy Stare A, Budy Stare B,Budy Zosine,
Chyliczki, Grądy, Henryszew, Jaktorów A, Jaktorów B, Jaktorów-Kolonia, Międzyborów, Sade Budy.$ieć dróg
komunalnych na terenieGminy Jaktorów o różnej nawierzchni: gruntowej, asfaltowej, mineralno-asfaltowej
o szerokości od 2 m do 10 m.Liczba ludności wedlug stanu meldunkowego na dzień 2.8.2018 r.wynosi
12.010 osób.Liczba ludności wedlug złożonych deklaracji na dzień 2.8.2018 r. wynosi 11 495 osób.|lość
zadeklarowanych nieruchomości na dzień 2.8.2018 r. wynosi 3731. Na terenie gminy występuje zabudowa
jednorodzinna.Uslugaobejmuje odbieranie i zagospodarowanieodpadówz nieruchomości zamieszkalych:1)
Niesegregowanych (zmieszanych) odpadówkomunalnych: a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne
gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 I, 240 I, 360 I, 1100 I, które zapewniawlasciciel
nieruchomości, b) częstotliwość odbioru przez Wykonawcę — jeden raz na dwa tygodnie. 2) Selektywnie
zebranych odpadówkomunalnych odbywać się będzie w systemieworkowym.Wprowadzasię cztery rodzaje
worków: a) żółty do gromadzeniaodpadówz tworzyw sztucznych. metalu, opakowań wielomaterialowych,
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b) niebieski do gromadzenia papieru i tektury, c) zielony do gromadzeniaszkła i opakowań szklanych,
d)brązowy do gromadzenia odpadówzielonych. Częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów:
a) odbiór zbieranych selektywnie odpadówz tworzyw sztucznych. metalu, opakowań wielomateriałowych
gromadzonych w workach koloru żółtego— raz na cztery tygodnie b) odbiór zbieranych selektywnie papieru,
tektury gromadzonyw workach koloru niebieskiego - jeden raz na cztery tygodnie, c) odbiór zbieranych
selektywnie opakowańze szkła gromadzonych w workach koloru zielonego-jeden raz na osiem tygodni, d)
odbiór odpadówzielonych w ilości do 5 worków miesięcznie na nieruchomość gromadzonych w workach koloru
brązowego jeden raz na miesiąc w okresie kwiecień-listopad, e)odbiór mebli i odpadówwielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego, odpadówbudowlanych i rozbiórkowych, odbywać się będzie 2 razy w roku
(w miesiącach: maj, październik) poprzez odbieranie, na zgloszeniewłaściciela nieruchomości, wystawionych
przed posesję.Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 do SIWZ.
Powinno być:
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadówobejmuje wszystkie wymarzone w gospodarstwach
domowych rodzaje odpadów komunalnych a w szczególności: 1)odpady niesegregowane
(zmieszane)komunalne,2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury,
metali, tworzyw sztucznych,opakowańze szkła i opakowań wielomaterialowych, 3) odpady ulegające
biodegradacji 4)meble i odpadywielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
i chemikalia,przeterminowane leki, 5) odpady budowlane i rozbiórkowe. Rodzaje odpadów komunalnych
odbieranych z nieruchomości: 1) Odpady niesegregowane (zmieszane) — gromadzonedo pojemnika, 2)
Odpady segregowane - dzielone na cztery frakcje: a) tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowaniaz metalu.
opakowaniawielomaterialowe, gromadzonedo worka koloru żółtego, b) papier i tektura gromadzonedo
worka koloru niebieskiego, 0) opakowaniaze szkła gromadzonedo worka koloru zielonego, d) odpady zielone
gromadzonedo worka koloru brązowego, 3) meble i inne odpadywielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny,
4) zużyte opony do 8 szt. rocznie na nieruchomość, chemikalia, 5) odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m3
rocznie na nieruchomość.Rodzajeodpadówkomunalnych odbieranych selektywnie z punktów selektywnej
zbiórki: 1) przeterminowaneleki, 2) baterie, 3) żarówki i świetlówki.Gmina Jaktorówjest gminą wiejską położoną
w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim, graniczy z miastem Żyrardów oraz
z gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Baranów i Wiskitki.Powierzchnia gminy wynosi 5.524 ha,
obejmuje 14 sołectw: Bieganów, Budy-Grzybek, Budy Michalowskie, Budy Stare A, Budy Stare B,Budy Zosine,
Chyliczki, Grądy, Henryszew, Jaktorów A, Jaktorów B, Jaktorów-Kolonia, Międzyborów, Sade Budy.Sieć dróg
komunalnych na terenie Gminy Jaktorów o różnej nawierzchni: gruntowej, asfaltowej, mineralno-asfaltowej
o szerokości od 2 m do 10 m.Liczba ludności według stanu meldunkowego na dzień 2.8.2018 r.wynosi
12.010 osób.Liczba ludności wedlug złożonych deklaracji na dzień 2.8.2018 r. wynosi 11 495 osób.|lość
zadeklarowanych nieruchomości na dzień 2.8.2018 r. wynosi 3731. Na terenie gminy występuje zabudowa
jednorodzinna.Usługaobejmuje odbieranie i zagospodarowanieodpadówz nieruchomości zamieszkałych11)
Niesegregowanych (zmieszanych) odpadówkomunalnych: a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne
gromadzonebędą w pojemnikach o pojemności 1201, 240 I, 360 l, 1100 I, które zapewniawłaściciel
nieruchomości, b) częstotliwość odbioru przez Wykonawcę ~ jeden raz na dwa tygodnie. 2) Selektywnie
zebranych odpadówkomunalnych odbywać się będzie w systemieworkowym. Wprowadza się cztery rodzaje
worków: a) żółty do gromadzeniaodpadówz tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych,
b) niebieski do gromadzenia papieru i tektury, c) zielony do gromadzeniaszkła i opakowań szklanych,
d)brązowy do gromadzeniaodpadów zielonych. Częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów:
a) odbiór zbieranych selektywnie odpadówz tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych
gromadzonych w workach koloru żółtego— raz na cztery tygodnie b) odbiór zbieranych selektywnie papieru,
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tektury gromadzonyw workach koloru niebieskiego - jeden raz na osiem tygodni, c) odbiór zbieranych
selektywnie opakowańze szkła gromadzonych w workach koloru zielonego-jeden raz na osiem tygodni, d)
odbiór odpadówzielonych w ilości do 5 worków miesięcznie na nieruchomość gromadzonych w workach koloru
brązowego- jeden raz na miesiąc w okresie kwiecień-listopad, e)odbiór mebli i odpadówwielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego, odpadówbudowlanych i rozbiórkowych. odbywać się będzie 2 razy w roku
(w miesiącach: maj, październik) poprzez odbieranie, na zgloszeniewłaściciela nieruchomości, wystawionych
przed posesję.Szczególowyopis przedmiotu zamówienia zal. nr 2 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: iv
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 10:15
|nne dodatkowe informacje:

Zbignlew Guzewski
ZastępcaWójta


