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WYKONAWCY 

 
WYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 1 

 
Dot. przetargu nieograniczonego pn: 

 
"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

w Karczowie, Gmina Dąbrowa"  
 
 Na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, w odpowiedzi na zapytania (treść pytań – poniżej) odpowiadam: 
 
Ad.1. w załączonych uzupełniających dokumentach źródłowych jest zestawienie pozycji 

– „zakres rzeczowy do przetargu”. 
 

Zestaw pytań nr 1:   Dotyczy "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa": 

 
Proszę o informacje czy w zakres wyceny do postępowania przetargowego pn. Budowa punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa",   
wchodzi: 
- zakup i montaż wagi najazdowej wraz z oprogramowaniem 
- zakup i montaż kontenera biurowo-socjalnego, wraz ze stałym wyposażeniem sanitarnym i 
socjalnym (w tym podłączenie do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej), 
- zakup i montaż kontenera na punkt wymiany rzeczy używanych wraz z wyposażeniem  (w tym 
podłączenie do instalacji elektrycznej), 
-  zakup i montaż kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne wraz z wyposażeniem  (w tym 
podłączenie do instalacji elektrycznej), 
-  zakup i montaż wiaty magazynowej na pojemniki i odpady wraz z wyposażeniem, które nie 
powinny stad bez zadaszenia (w tym podłączenie do instalacji elektrycznej), 
-  organizacja wyposażenia PSZOK, 
-  wyposażenie PSZOK: 
kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów – jak 
wskazano w Tabeli nr 5 
tablice informacyjne dotyczące organizacji PSZOK (3 szt.) 
tablice z opisami poszczególnych kontenerów i pojemników i pomieszczeo (32 szt.) 
tablice zapasowe do opisów ręcznie (22 szt.) 
tablica promocyjna o projekcie (1 szt.) 
regał magazynowy (6 szt.) 
system IT do ewidencji odpadów i zarządzania gospodarką magazynową w PSZOK (1 licencja) 
wyposażenie biura (laptop (, drukarka, biurko, lampka biurkowa, regał, szafka, fotel, krzesło, listwa 
zasilająca) 
zaplecze socjalne (czajnik, kuchenka elektryczna dwupalnikowa, lustro, wieszak na ubrania, przyrządy 
do sprzątania) 
apteczka, podstawowy sprzęt p.poż. i BHP, sorbenty (2 szt.) 
kosiarko-zamiatarka 
system monitoringu wizyjnego. 

 
 
 W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 6 ww. ustawy zmienia się terminy: 

 składanie ofert do 06.03.2020 r. godz. 1100, 
 otwarcie ofert 06.03.2020 r. godz. 1115, 

 Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek 


