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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Gizałki, Krajowy numer identyfikacyjny 25085511000000, ul. ul. Kaliska  28, 63-308  

Gizałki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 411 517, e-mail przetargi@gizalki.pl, 

faks 627 411 195.  

Adres strony internetowej (url): http://www.gizalki.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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: 1) bezpośrednio od 

właścicieli nieruchomości: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, b) 

papieru, c) szkła bezbarwnego, d) szkła kolorowego, e) tworzyw sztucznych, f) metali, g) 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, h) bioodpadów, i) zużytych opon, j) 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, k) mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych; 2) odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych zlokalizowanym przy ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach: a) tworzyw sztucznych, 

b) metali, c) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, d) szkła bezbarwnego, e) szkła 

kolorowego, f) papieru, g) bioodpadów, h) odpadów niebezpiecznych, i) zużytych baterii i 

akumulatorów, j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, k) mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, l) zużytych opon, m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

– odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem. 3) odpadów zgromadzonych w punktach 

wyznaczonych na terenie gminy: a) tworzyw sztucznych i szkła (pojemniki typu dzwon i 

siatkowy), b) zużytych baterii i akumulatorów (placówki oświatowe z terenu gminy Gizałki, 

budynek Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28) – odbiór poprzedzony telefonicznym 

zgłoszeniem; 2. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru. Na podstawie 

sprawozdań za ubiegły rok oraz szacunkowych informacji ustala się, że z terenu gminy 

Gizałki, w okresie obowiązywania umowy, zostanie odebrana przez Wykonawcę, w ramach 

udzielonego zamówienia publicznego, następująca szacunkowa ilość odpadów: 1) 585 Mg 

odpadów komunalnych zmieszanych; 2) 330,3 Mg odpadów selektywnie zebranych. Odbioru 

i transportu odpadów należy dokonać odpowiednimi pojazdami przystosowanymi dla 

poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu się i 

wysypywaniu na drogę. 3. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych: W ramach 

zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującą 

częstotliwością: 1) W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od listopada do 

marca nie rzadziej niż raz w miesiącu; b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w 

okresie od kwietnia do października będą odbierane: - z budynków mieszkalnych 



jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, - z budynków wielolokalowych - nie 

rzadziej niż raz na tydzień; c) odpady zbierane selektywnie: - papier, szkło, tworzywa 

sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal odbierane będą nie rzadziej niż raz 

w miesiącu i niezwłocznie po zapełnieniu w przypadku odbioru odpadów z pojemników typu 

„dzwon”; - bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od listopada do marca - nie 

rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października: (i) z budynków 

wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień, (i) z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; d) odbiór zużytych opon, mebli i 

innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

z posesji odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa raz w czasie obowiązywania umowy e) 

odpady selektywnie zebrane takie jak zużyte baterie będą odbierane z placówek oświatowych 

tj. SP w Tomicach, ul. Wrzesińska 2, 63-308 Gizałki; SP w Białobłotach, Białobłoty 20, 63-

308 Gizałki; SP w Gizałkach, ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki, Przedszkole w Nowej Wsi, 63-

308 Gizałki oraz z Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, niezwłocznie po 

zapełnieniu pojemnika, nie rzadziej niż jeden raz w czasie obowiązywania umowy; f) odbiór 

odpadów komunalnych zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych – niezwłocznie po zapełnieniu któregokolwiek z kontenerów lub nie rzadziej 

niż raz w miesiącu, g) w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odbierze każdą ilość 

odpadów komunalnych zgromadzonych na cmentarzu przy ul. Długiej w Szymanowicach – 

nie rzadziej niż raz w miesiącu lub na zgłoszenie Zamawiającego w terminach innych niż 

wynikające z harmonogramu (w przypadku zapełnienia kontenerów).  

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i 

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: 1) bezpośrednio od 

właścicieli nieruchomości: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, b) 

papieru, c) szkła bezbarwnego, d) szkła kolorowego, e) tworzyw sztucznych, f) metali, g) 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, h) bioodpadów, i) zużytych opon, j) 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, k) mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych; 2) odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych zlokalizowanym przy ul. Wrzesińskiej 17 w Gizałkach: a) tworzyw sztucznych, 

b) metali, c) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, d) szkła bezbarwnego, e) szkła 

kolorowego, f) papieru, g) bioodpadów, h) odpadów niebezpiecznych, i) zużytych baterii i 

akumulatorów, j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, k) mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, l) zużytych opon, m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

– odbiór poprzedzony telefonicznym zgłoszeniem. 3) odpadów zgromadzonych w punktach 

wyznaczonych na terenie gminy: a) tworzyw sztucznych i szkła (pojemniki typu dzwon i 

siatkowy), b) zużytych baterii i akumulatorów (placówki oświatowe z terenu gminy Gizałki, 

budynek Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28) – odbiór poprzedzony telefonicznym 

zgłoszeniem; 2. Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odbioru. Na podstawie 

sprawozdań za ubiegły rok oraz szacunkowych informacji ustala się, że z terenu gminy 

Gizałki, w okresie obowiązywania umowy, zostanie odebrana przez Wykonawcę, w ramach 

udzielonego zamówienia publicznego, następująca szacunkowa ilość odpadów: 1) 585 Mg 

odpadów komunalnych zmieszanych; 2) 330,3 Mg odpadów selektywnie zebranych. Odbioru 

i transportu odpadów należy dokonać odpowiednimi pojazdami przystosowanymi dla 

poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu się i 

wysypywaniu na drogę. 3. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych: W ramach 

zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującą 

częstotliwością: 1) W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 



komunalne: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od listopada do 

marca nie rzadziej niż raz w miesiącu; b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w 

okresie od kwietnia do października będą odbierane: - z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, - z budynków wielolokalowych - nie 

rzadziej niż raz na tydzień, - z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - nie 

rzadziej niż raz w miesiącu; c) odpady zbierane selektywnie: - papier, szkło, tworzywa 

sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal odbierane będą nie rzadziej niż raz 

w miesiącu i niezwłocznie po zapełnieniu w przypadku odbioru odpadów z pojemników typu 

„dzwon”; - bioodpady stanowiące odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym 

że w okresie od kwietnia do października: (i) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż 

raz na tydzień, (i) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; d) odbiór zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z posesji odbywać się będzie nie rzadziej 

niż dwa raz w czasie obowiązywania umowy e) odpady selektywnie zebrane takie jak zużyte 

baterie będą odbierane z placówek oświatowych tj. SP w Tomicach, ul. Wrzesińska 2, 63-308 

Gizałki; SP w Białobłotach, Białobłoty 20, 63-308 Gizałki; SP w Gizałkach, ul. Kaliska 25, 

63-308 Gizałki, Przedszkole w Nowej Wsi, 63-308 Gizałki oraz z Urzędu Gminy Gizałki, ul. 

Kaliska 28, 63-308 Gizałki, niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika, nie rzadziej niż jeden raz 

w czasie obowiązywania umowy; f) odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w 

punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – niezwłocznie po zapełnieniu 

któregokolwiek z kontenerów lub nie rzadziej niż raz w miesiącu, g) w ramach niniejszego 

zamówienia Wykonawca odbierze każdą ilość odpadów komunalnych zgromadzonych na 

cmentarzu przy ul. Długiej w Szymanowicach – nie rzadziej niż raz w miesiącu lub na 

zgłoszenie Zamawiającego w terminach innych niż wynikające z harmonogramu (w 

przypadku zapełnienia kontenerów).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2)  

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) 

pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach 

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.) 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 z wpisem na 

dowodzie wpłaty – „Wadium nr sprawy RI.271.1.5.2020”. Wadium musi być wniesione 

najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 04.08.2020r., do godz. 10:00.  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat 

wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł, słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2020 r. poz. 299 ze zm.) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na 



rachunek bankowy Zamawiającego BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 

0021 z wpisem na dowodzie wpłaty – „Wadium nr sprawy RI.271.1.5.2020”. Wadium musi 

być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 05.08.2020r., do godz. 

10:00.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-08-04, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-08-05, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 


