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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny 
Ludów  3, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, e-mail 
sekretariat@luks-sroda.pl, faks -. 
Adres strony internetowej (url): http://luks-sroda.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4 
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych pojemników wykonanych z 
tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: Tworzywa sztuczne i metale; 
Papier i tektura; Szkło bezbarwne; Szkło kolorowe oraz na niesegregowane zmieszane odpady komunalne. 2. 
Wielkość zamówienia: 267 sztuk (zamówienie podstawowe) i 582 sztuki (zamówienie objęte prawem opcji) – 
szczegółowy opis ilości pojemników stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Pojemniki muszą być odporne na działanie 
UV, warunki atmosferyczne i temperaturę, uszkodzenia mechaniczne a także działania chemikaliów. 4. Pojemniki 
muszą być wykonane z zastosowaniem technologii wtrysku polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości. 5. 
Pojemniki muszą posiadać solidne ogumienie tj. pełne gumowe opony z metalową osią łączącą. 6. Części 

metalowe zainstalowane w pojemniki nie powinny ulegać korozji 7. Pojemniki muszą być przystosowane do 
opróżniania przez śmieciarki i być wykonane zgodnie z normą PN-EN 840 lub normą równoważną: • PN – EN 840 
-1 lub norma równoważna: pojemniki dwukołowe o pojemności 120 i 240 litrów • PN – EN 840 -2 lub norma 
równoważna: pojemniki czterokołowe o pojemności 1100 litrów 8. Pojemniki muszą posiadać odpowiednią 
konstrukcję zaczepu (system tzw. „grzebieniowy”) umożliwiający opróżnienie ich przez specjalistyczne pojazdy za 
pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. 9. Pojemniki muszą być kompletne i spełniać funkcję do jakich 
zostały przeznaczone (tj. zbieranie i opróżnianie z odpadów). 10. Pojemniki powinny posiadać atest Państwowego 
Zakładu Higieny (PZH) lub dokument równoważny. 11. Wszystkie pojemniki muszą posiadać napis na przedniej 
ścianie pojemnika wg określonego wzoru : • Niebieski pojemnik napis : PAPIER i TEKTURA • Żółty pojemnik napis 
: TWORZYWA SZTUCZNE I METALE • Biały pojemnik napis : SZKŁO BEZBARWNE • Zielony pojemnik napis : 
SZKŁO KOLOROWE • Czarny pojemnik napis : ODPADY ZMIESZANE 12. Wymiary i wymogi napisów na 
pojemnikach : • Pojemniki 120 litrów : minimalny wymiar napisu : 20x30cm • Pojemniki 240 litrów : minimalny 
wymiar napisu : 25x35 cm • Pojemniki 1100 litrów : minimalny wymiar napisu : 60x80 cm • Napis musi być 
napisany drukowanymi literami, umożliwiający czytelny i łatwy odczyt, nadruk musi być odporny na warunki 
atmosferyczne, promieniowanie UV oraz ścieranie 13. Pojemniki muszą być wykonane w następujących kolorach 
wraz z dopasowaniem do napisów wg palety kolorów RAL • Niebieski pojemnik z napisem : PAPIER i TEKTURA, 
całość w kolorze niebieskim o odcieniu RAL : 5015 lub 5012 lub 5005 • Żółty pojemnik z napisem : TWORZYWA 
SZTUCZNE I METALE, całość w kolorze żółtym o odcieniu RAL : 1026 lub 1016 lub 1018 lub 1021 lub 1023 • Biały 
pojemnik z napisem : SZKŁO BEZBARWNE, całość w kolorze białym o odcieniu RAL : 9003 • Zielony pojemnik z 
napisem : SZKŁO KOLOROWE, całość w kolorze zielonym o odcieniu RAL : 6038 lub 6029 lub 6032 lub 6018 lub 
6024 • Czarny pojemnik z napisem : ODPADY ZMIESZANE, całość w kolorze czarnym o odcieniu RAL : 9004 lub 
9005 lub 9011 lub 9017 14. Wszystkie pojemniki powinny posiadać certyfikat jakości RAL lub dokument 
równoważny. 15. Wszystkie pojemniki z zamówienia podstawowego muszą być dostarczone jednorazowo do 
budynku Zamawiającego zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Nad Strugą w terminie maksymalnie 
10 dni roboczych od podpisania umowy. Dostawa musi się odbyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. 
Dostawa i rozładunek pojemników po stronie Wykonawcy. 16. Pojemniki objęte prawem opcji mogą być 
dostarczone albo do budynku Zamawiającego zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Nad Strugą lub 
do Wydziału Zamawiającego „Dział Wywozu Odpadów” zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy 

Kilińskiego 22. Dostawa musi się odbyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Dostawa i rozładunek 
pojemników po stronie Wykonawcy, w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
zapotrzebowania Wykonawcy. 17. Dostarczone pojemniki (zamówienie podstawowe) powinny mieć zamontowane 
klapy wsypowe. Zamawiający jednak dopuszcza montaż klap przez Wykonawcę lub osoby przez niego wskazane 
na swoim terenie tj. Środa Wielkopolska ulica Nad Strugą (zamówienie podstawowe ). 18. Dostarczone pojemniki 
( zamówienie prawo opcji) nie muszą mieć zamontowanych klap wsypowych. 19. Wykonawca ma obowiązek 
zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników minimum 2 dni robocze przed terminem ich dostarczenia 



poprzez kontakt telefoniczny: 664-787-136 ( Błażej Zgoliński ) lub 608-623-738 ( Maciej Osuch ). 20. Minimalny 
okres gwarancji na wszystkie dostarczone pojemniki to 24 miesiące od momentu dostarczenia ich 
Zamawiającemu. Dostawa pojemników musi być potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym. 21. 
Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych określił zamówienie podstawowe na 267 sztuk pojemników, jednocześnie wskazuje, 
korzystając z prawa opcji, zamówienie objęte prawem opcji na 582 sztuki pojemników. 22. W przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw 
pojemników objętych prawem opcji, w wielkości wskazanej przez Zamawiającego. 23. Wykonawcy nie przysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 
Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych pojemników 
wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: Tworzywa 
sztuczne i metale; Papier i tektura; Szkło bezbarwne; Szkło kolorowe oraz na niesegregowane zmieszane odpady 
komunalne. 2. Wielkość zamówienia: 267 sztuk (zamówienie podstawowe) i 582 sztuki (zamówienie objęte 
prawem opcji) – szczegółowy opis ilości pojemników stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Pojemniki muszą być 
odporne na działanie UV, warunki atmosferyczne i temperaturę, uszkodzenia mechaniczne a także działania 
chemikaliów. 4. Pojemniki muszą być wykonane z zastosowaniem technologii wtrysku polietylenu 
niskociśnieniowego o wysokiej gęstości. 5. Pojemniki muszą posiadać solidne ogumienie tj. pełne gumowe opony 
z metalową osią łączącą. 6. Części metalowe zainstalowane w pojemniki nie powinny ulegać korozji 7. Pojemniki 
muszą być przystosowane do opróżniania przez śmieciarki i być wykonane zgodnie z normą PN-EN 840 lub normą 
równoważną: • PN – EN 840 -1 lub norma równoważna: pojemniki dwukołowe o pojemności 120 i 240 litrów • PN 
– EN 840 -2 lub norma równoważna: pojemniki czterokołowe o pojemności 1100 litrów 8. Pojemniki muszą 
posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu (system tzw. „grzebieniowy”) umożliwiający opróżnienie ich przez 
specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. 9. Pojemniki muszą być kompletne i 
spełniać funkcję do jakich zostały przeznaczone (tj. zbieranie i opróżnianie z odpadów). 10. Pojemniki powinny 
posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH) lub dokument równoważny. 11. Wszystkie pojemniki muszą 
posiadać napis na przedniej ścianie pojemnika wg określonego wzoru : • Niebieski pojemnik napis : PAPIER i 
TEKTURA • Żółty pojemnik napis : TWORZYWA SZTUCZNE I METALE • Biały pojemnik napis : SZKŁO 

BEZBARWNE • Zielony pojemnik napis : SZKŁO KOLOROWE • Czarny pojemnik napis : ODPADY ZMIESZANE 12. 
Wymiary i wymogi napisów na pojemnikach : • Pojemniki 120 litrów : minimalny wymiar napisu : 20x30cm • 
Pojemniki 240 litrów : minimalny wymiar napisu : 25x35 cm • Pojemniki 1100 litrów : minimalny wymiar napisu : 
60x80 cm • Napis musi być napisany drukowanymi literami, umożliwiający czytelny i łatwy odczyt, nadruk musi 
być odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz ścieranie • Zamawiający dopuszcza zmniejszenie 
minimalnego wymiaru maksymalnie o 30 %. 13. Pojemniki muszą być wykonane w następujących kolorach wraz z 
dopasowaniem do napisów wg palety kolorów RAL • Niebieski pojemnik z napisem : PAPIER i TEKTURA, całość w 
kolorze niebieskim o odcieniu RAL : 5015 lub 5012 lub 5005 lub 5007 • Żółty pojemnik z napisem : TWORZYWA 
SZTUCZNE I METALE, całość w kolorze żółtym o odcieniu RAL : 1026 lub 1016 lub 1018 lub 1021 lub 1023 • Biały 
pojemnik z napisem : SZKŁO BEZBARWNE, całość w kolorze białym o odcieniu RAL : 9003 • Zielony pojemnik z 
napisem : SZKŁO KOLOROWE, całość w kolorze zielonym o odcieniu RAL : 6038 lub 6029 lub 6032 lub 6018 lub 
6024 lub 6025 • Czarny pojemnik z napisem : ODPADY ZMIESZANE, całość w kolorze czarnym o odcieniu RAL : 
9004 lub 9005 lub 9011 lub 9017 lub 7016 14. Wszystkie pojemniki powinny posiadać certyfikat jakości RAL lub 
dokument równoważny. 15. Wszystkie pojemniki z zamówienia podstawowego muszą być dostarczone 
jednorazowo do budynku Zamawiającego zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Nad Strugą w 
terminie maksymalnie 10 dni roboczych od podpisania umowy. Dostawa musi się odbyć od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7-15. Dostawa i rozładunek pojemników po stronie Wykonawcy. 16. Pojemniki objęte prawem opcji 
mogą być dostarczone albo do budynku Zamawiającego zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Nad 
Strugą lub do Wydziału Zamawiającego „Dział Wywozu Odpadów” zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy 
ulicy Kilińskiego 22. Dostawa musi się odbyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Dostawa i rozładunek 
pojemników po stronie Wykonawcy, w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
zapotrzebowania Wykonawcy. 17. Dostarczone pojemniki (zamówienie podstawowe) powinny mieć zamontowane 
klapy wsypowe. Zamawiający jednak dopuszcza montaż klap przez Wykonawcę lub osoby przez niego wskazane 
na swoim terenie tj. Środa Wielkopolska ulica Nad Strugą (zamówienie podstawowe ). 18. Dostarczone pojemniki 
( zamówienie prawo opcji) nie muszą mieć zamontowanych klap wsypowych. 19. Wykonawca ma obowiązek 
zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników minimum 2 dni robocze przed terminem ich dostarczenia 
poprzez kontakt telefoniczny: 664-787-136 ( Błażej Zgoliński ) lub 608-623-738 ( Maciej Osuch ). 20. Minimalny 
okres gwarancji na wszystkie dostarczone pojemniki to 24 miesiące od momentu dostarczenia ich 
Zamawiającemu. Dostawa pojemników musi być potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym. 21. 
Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych określił zamówienie podstawowe na 267 sztuk pojemników, jednocześnie wskazuje, 
korzystając z prawa opcji, zamówienie objęte prawem opcji na 582 sztuki pojemników. 22. W przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw 
pojemników objętych prawem opcji, w wielkości wskazanej przez Zamawiającego. 23. Wykonawcy nie przysługuje 
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 
Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 



 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-03-04, 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 > polski 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-03-05, 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 > polski 

 


