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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Skołyszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Skołyszyn 12,
38242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail
przetargi@skolyszyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.skolyszyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce,
w
którym
znajduje
się
zmieniany
tekst:
Numer sekcji: II Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich
mieszkańców wytwarzających odpady na terenie gminy Skołyszyn (osoby prywatne i podmioty
gospodarcze) i zagospodarowanie odebranych odpadów, tj. odzysk lub unieszkodliwienie, na
uprawnionych instalacjach przetwarzających odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289), zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Przedmiot zamówienia obejmuje okres I półrocza 2018 r., tj. od dnia 01.01 do 30.06.2018 r.
Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w okresie
trwania umowy wyniesie około 800 Mg (ton) odpadów komunalnych, z czego: • 470 Mg (ton) - to
niesegregowane zmieszane odpady komunalne i pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (kod
200301); • 250 Mg (ton) – to selektywnie zebrane odpady komunalne typu: papier, szkło, tworzywa
sztuczne/metal/, opakowania wielomateriałowe, tekstylia; • 20 Mg (ton) – to odpady powstające na
terenach cmentarnych oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod 200203); • 40 Mg (ton) – to
odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (kod
200307) , • 9 Mg (ton) – to odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów (kod 200201); • 5 Mg (ton) – to popiół paleniskowy (kod 100101), • 5 Mg (ton) – to odpady
budowlane i rozbiórkowe (kod 170107), • 1 Mg (tona) – to odpady niebezpieczne, zużyte baterie i
akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia. Podane ilości odpadów komunalnych przewidzianych
do odebrania z terenu Gminy Skołyszyn w okresie trwania zamówienia są ilością szacunkową, przy
czym Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w tej ilości. W ramach niniejszego
postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości odbieranych odpadów
komunalnych każdego rodzaju odpadów. Zakres zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Skołyszyn oraz podmiotów
gospodarczych, w tym: 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów segregowanych
(zbieranych w sposób selektywny), tj. odzysk lub unieszkodliwienie, na uprawnionej instalacji
przetwarzającej odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.
1289), z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn.zm.). 2) Odbiór, transport i
zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów
ulegających biodegradacji na Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych –
(zwanej dalej RIPOK), przewidzianej do obsługi Regionu Południowego, zgodnie Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w/w planie - do instalacji
zastępczych. Koszt zagospodarowania odpadów w RIPOK ponosić będzie w pełnej wysokości

Wykonawca. Gmina Skołyszyn na 2018 r. nie zawarła umowy, porozumienia na odbiór odpadów z
RIPOK. 3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon,
popiołu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów
biodegradowalnych do instalacji uprawnionej do zagospodarowania w/w odpadów. 4) Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów powstające na terenach cmentarnych oraz innych odpadów nie
ulegających biodegradacji na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady komunalne zgodnie z
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5) Wykonawca jest
zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania określonymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), ustawie z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) zgodnymi
z wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego. z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy.
Wykonawca jest zobowiązany przekazywać zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające
biodegradacji do uprawnionej instalacji wskazanej do przetwarzania odpadów komunalnych z Gminy
Skołyszyn, chyba że wystąpią okoliczności wskazane w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach lub w art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, uprawniające do przekazania tych odpadów do instalacji zastępczej. Szczegółowy
opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od
wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie gminy Skołyszyn (osoby prywatne i
podmioty gospodarcze) i zagospodarowanie odebranych odpadów, tj. odzysk lub unieszkodliwienie, na
uprawnionych instalacjach przetwarzających odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289), zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Przedmiot zamówienia obejmuje okres I półrocza 2018 r., tj. od dnia 01.01 do 30.06.2018 r.
Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w okresie
trwania umowy wyniesie około 800 Mg (ton) odpadów komunalnych, z czego: • 470 Mg (ton) - to
niesegregowane zmieszane odpady komunalne i pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (kod
200301); • 250 Mg (ton) – to selektywnie zebrane odpady komunalne typu: papier, szkło, tworzywa
sztuczne/metal/, opakowania wielomateriałowe, tekstylia; • 20 Mg (ton) – to odpady powstające na
terenach cmentarnych oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod 200203); • 40 Mg (ton) – to
odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (kod
200307) , • 9 Mg (ton) – to odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów (kod 200201); • 5 Mg (ton) – to popiół paleniskowy (kod ex 200199), • 5 Mg (ton) – to
odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 170107), • 1 Mg (tona) – to odpady niebezpieczne, zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia. Podane ilości odpadów komunalnych
przewidzianych do odebrania z terenu Gminy Skołyszyn w okresie trwania zamówienia są ilością
szacunkową, przy czym Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w tej ilości. W ramach
niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości odbieranych odpadów
komunalnych każdego rodzaju odpadów. Zakres zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Skołyszyn oraz podmiotów
gospodarczych, w tym: 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów segregowanych
(zbieranych w sposób selektywny), tj. odzysk lub unieszkodliwienie, na uprawnionej instalacji
przetwarzającej odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.
1289), z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn.zm.). 2) Odbiór, transport i
zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów
ulegających biodegradacji na Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych –
(zwanej dalej RIPOK), przewidzianej do obsługi Regionu Południowego, zgodnie Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w/w planie - do instalacji

zastępczych. Koszt zagospodarowania odpadów w RIPOK ponosić będzie w pełnej wysokości
Wykonawca. Gmina Skołyszyn na 2018 r. nie zawarła umowy, porozumienia na odbiór odpadów z
RIPOK. 3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon,
popiołu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów
biodegradowalnych do instalacji uprawnionej do zagospodarowania w/w odpadów. 4) Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów powstające na terenach cmentarnych oraz innych odpadów nie
ulegających biodegradacji na uprawnionej instalacji przetwarzającej odpady komunalne zgodnie z
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5) Wykonawca jest
zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania określonymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), ustawie z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) zgodnymi
z wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego. z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy.
Wykonawca jest zobowiązany przekazywać zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające
biodegradacji do uprawnionej instalacji wskazanej do przetwarzania odpadów komunalnych z Gminy
Skołyszyn, chyba że wystąpią okoliczności wskazane w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach lub w art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, uprawniające do przekazania tych odpadów do instalacji zastępczej. Szczegółowy
opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
Miejsce,
w
którym
znajduje
się
zmieniany
tekst:
Numer sekcji: III Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru
działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) prowadzonego przez Wójta
Gminy Skołyszyn. 2) Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów
komunalnych wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn.zm.) Zezwolenie na transport odpadów, wpis do rejestru powinno
obejmować co najmniej następujące kody odpadów: • 10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów; • 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury; • 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych;
• 15 01 03 – Opakowania z drewna; • 15 01 04 – Opakowania z metali; • 15 01 05 - Opakowania
wielomateriałowe; • 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe; • 15 01 07 – Opakowania ze szkła;
• 15 01 09 – Opakowania z tekstyliów; • 16 01 03 – Zużyte opony; • 17 01 01 – Odpady betonu oraz
gruz betonowy z rozbiórek i remontów; • 17 02 02 – Szkło; • 20 01 39 – Tworzywa sztuczne; • 20 01
40 - Metale; • 20 01 11 – Tekstylia; • 20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny; • 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji; • 20 02 03 – Inne odpady nieulegające
biodegradacji; • 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; • 20 03 07 – Odpady
wielkogabarytowe.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do
rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) prowadzonego przez Wójta
Gminy Skołyszyn. 2) Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów
komunalnych wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn.zm.) Zezwolenie na transport odpadów, wpis do rejestru powinno
obejmować co najmniej następujące kody odpadów: • 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury; • 15
01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych; • 15 01 03 – Opakowania z drewna; • 15 01 04 –
Opakowania z metali; • 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe; • 15 01 06 – Zmieszane odpady
opakowaniowe; • 15 01 07 – Opakowania ze szkła; • 15 01 09 – Opakowania z tekstyliów; • 16 01 03 –
Zużyte opony; • 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; • 17 02 02 –
Szkło; • 20 01 39 – Tworzywa sztuczne; • 20 01 40 - Metale; • 20 01 11 – Tekstylia; • 20 01 99 – Inne
niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny; • 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji; •
20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji; • 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne; • 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe.

