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SPROSTOWANIE 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego 

nr ZP/1/MZGO/2021: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”. 

 

Na podstawie art.137 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2021.1129 t. j. z dnia 2021.06.24) Zamawiający Miejski Zakłada Gospodarowania Odpadami w 

Dąbrowie Górniczej informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ zamieszczonej na stronie 

internetowej. 

Zmiana dotyczy: 

 Rozdział XIV Punkt 9.3 Treść zamieszczonej zmiany otrzymuje brzmienie: 

„O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który na czas realizacji 

zamówienia będzie dysponował co najmniej następującymi urządzeniami technicznymi: 

a) 11 sztuk samochodów ciężarowych typu śmieciarka o DMC nie większej niż 26t, (w 

przypadku pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub elektrycznych dopuszcza się 

DMC nie większe niż 27t) w tym:  

- 1 sztuka z możliwością odbioru kontenerów typu KP7,  

- 1 sztuka wyposażona w legalizowany system wagowy dostosowany do odbioru 

pojemników o pojemności 0,12m
3
, 0,24m

3
 i 1,1m

3
,  

- 6 sztuk - samochód ciężarowy typu śmieciarka, przystosowana do odbioru odpadów z 

pojemników o pojemności 0,12m
3
, 0,24m

3
 i 1,1m

3
,  

- 2 sztuki - samochód ciężarowy typu śmieciarko – myjka o DMC nie większej niż 26t, o 

zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu 

odbioru odpadów  

b) 1 sztuka - samochód ciężarowy typu śmieciarka małogabarytowa o DMC nie większej niż 

9t, przystosowana do odbioru odpadów z pojemników 0,12m
3
, 0,24m

3
, 1,1m

3
 

znajdujących się na posesjach o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych 

krawężnikami i chodnikami dojazdach,  

c) 2 sztuki - samochód ciężarowy samowyładowczy z żurawiem HDS przystosowany do 

odbioru odpadów z selektywnej zbiórki z pojemników typu dzwon,   

d) 2 sztuki - samochód ciężarowy z dźwignikiem bramowym (nośnik) przystosowany do 

odbioru kontenerów z odpadami typu KP7,   

e) 2 sztuki - pojazd ciężarowy małogabarytowy o DMC do 3,5t przystosowany do prac 

interwencyjnych (np. sprzątanie gniazd z pojemnikami na surowce wtórne),   
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f) 3 sztuki – samochód ciężarowy bez funkcji kompaktującej przystosowany do odbioru 

odpadów gromadzonych w workach,  

2 sztuki – samochód osobowy patrolowy do wykonywania objazdów kontrolnych” 

 Rozdział XIV Punkt 20.2 Treść zamieszczonej zmiany otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 10 i 12 SWZ należy złożyć do dnia 

19.10.2021r. do godz. 8:00.” 

 

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie. 
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