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Gródek nad Dunajcem, dnia 4 października 2021 r.    

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa postępowania 

www.gminagrodek.pl  

 

ZMIANY 

do specyfikacji warunków zamówienia 

 
Numer sprawy: IZP.271.1.2021 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem” – numer postępowania 

IZP.271.13.2021  

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem wprowadza 

następujące zmiany do specyfikacji warunków zamówienia:  
 

W załączniku nr 4a do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) pkt 39 otrzymuje brzmienie: 

„39. Orientacyjna liczba worków około 53000 dla nieruchomości niezamieszkałych w tym wg 
kolorów (niezbędna dla całego okresu realizacji zamówienia – dotyczącą całego roku):   
▪ Niebieski 120 l – ok. 3 000 szt.  
▪ Żółty 120 l – ok. 15 000 szt.  
▪ Zielony 120 l – ok. 6 500 szt.  
▪ Brązowy 60 l – ok. 2 000 szt.  
▪ Czarny 120 l – ok. 26500 szt. 

W tym szacunkowe ilości worków w 

rozbiciu na miesiące: MIESIĄC  

SEGREGOWANE NIESEGREGOWANE 

Styczeń 2000 2000 

Luty 1500 1500 

Marzec 1500 1500 

Kwiecień  2000 2000 

Maj  2500 2500 

czerwiec  2500 2500 

Lipiec  3000 3000 

Sierpień  3000 3000 

Wrzesień  2500 2500 

Październik  2000 2000 

Listopad  2000 2000 

grudzień  2000 2000 

RAZEM  26500 26500 
 

http://www.gminagrodek.pl/
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2) pkt 50.1 otrzymuje brzmienie: 

„50.1.   Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  dostarczania  Zamawiającemu  w  wersji  papie
rowej  i elektronicznej rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9n Ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).” 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 

 

 

Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
……………………………………………………… 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 


