
1. Str. 2-3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: tekst:…..”   
Rodzaje pojemników

a) pojemniki do szkła 30 szt.
- pojemność 1,5 m³
- podstawa w kształcie koła o średnicy 1500 mm
- wysokość max 1500 cm
- otwór wrzutowy przystosowany do tego rodzaju odpadu, zabezpieczony fartuchem 
gumowym uniemożliwiającym dostawanie się wody deszczowej do wnętrza 
pojemnika
- kolor zielony, trwały, wysoki połysk, odporny na zmianę temperatury , 
promieniowania UV
- opis „Szkło” ze znakiem recyklingu trwale wtopiony w konstrukcję pojemnika
b) pojemniki do papieru i tektury 30 szt.
- pojemność 2,5 m³
- podstawa w kształcie koła o średnicy 1750 mm
- wysokość max 1900 cm
- otwór wrzutowy przystosowany do tego rodzaju odpadu z półką ułatwiającą 
wsuwanie, zabezpieczony fartuchem (roletą gumową uniemożliwiającą dostawanie 
się wody deszczowej do wnętrza pojemnika 
- kolor niebieski trwały, wysoki połysk, odporny na zmianę temperatury, 
promieniowania UV
- opis „Papier i tektura” ze znakiem recyklingu trwale wtopiony w konstrukcję 
pojemnika 
c) pojemniki do tworzyw sztucznych 30 szt.
- pojemność 2,5 m³
- podstawa w kształcie koła o średnicy 1750 mm
- wysokość max 1900 mm
- otwór wrzutowy przystosowany do tego typu odpadów, zabezpieczony fartuchem 
(roletą) gumową uniemożliwiającą dostawanie się wody deszczowej do wnętrza 
pojemnika 
- kolor żółty, trwały, wysoki połysk, odporny na zmianę temperatury i 
promieniowania UV
- opis “Tworzywa sztuczne” ze znakiem recyklingu trwale wtopiony w konstrukcję 
pojemnika.

zastępuje się tekstem
Rodzaje pojemników
a) pojemniki do szkła 30 szt.
- pojemność 1,5 m³
- podstawa w kształcie koła o średnicy 1500 mm
- wysokość max 1500 mm
- otwór wrzutowy przystosowany do tego rodzaju odpadu, zabezpieczony fartuchem 
gumowym uniemożliwiającym dostawanie się wody deszczowej do wnętrza 
pojemnika
- kolor zielony, trwały, wysoki połysk, odporny na zmianę temperatury , 
promieniowania UV
- opis „Szkło” ze znakiem recyklingu trwale wtopiony w konstrukcję pojemnika
b) pojemniki do papieru i tektury 30 szt.
- pojemność 2,5 m³
- podstawa w kształcie koła o średnicy 1750 mm
- wysokość max 1900 mm



- otwór wrzutowy przystosowany do tego rodzaju odpadu z półką ułatwiającą 
wsuwanie, zabezpieczony fartuchem (roletą gumową uniemożliwiającą dostawanie 
się wody deszczowej do wnętrza pojemnika 
- kolor niebieski trwały, wysoki połysk, odporny na zmianę temperatury, 
promieniowania UV
- opis „Papier i tektura” ze znakiem recyklingu trwale wtopiony w konstrukcję 
pojemnika 
c) pojemniki do tworzyw sztucznych 30 szt.
- pojemność 2,5 m³
- podstawa w kształcie koła o średnicy 1750 mm
- wysokość max 1900 mm
- otwór wrzutowy przystosowany do tego typu odpadów, zabezpieczony fartuchem 
(roletą) gumową uniemożliwiającą dostawanie się wody deszczowej do wnętrza 
pojemnika 
- kolor żółty, trwały, wysoki połysk, odporny na zmianę temperatury i 
promieniowania UV
- opis “Tworzywa sztuczne” ze znakiem recyklingu trwale wtopiony w konstrukcję 
pojemnika.

2. Str. 12 SIWZ - Formularz Oferty Zał. 1  tekst:   
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 2011-07-17, numer ogłoszenia 202266-2011, w siedzibie
Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej na:
zastępuje się tekstem
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 2011-07-15, numer ogłoszenia 202266-2011, w siedzibie
Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej na:

3. Str. 12 SIWZ XIX. Opis sposobu przygotowania ofert.  
7. Zaleca sie, aby oferta była:
1) podpisana na wszystkich ponumerowanych stronach przez upoważnionego/ych
przedstawiciela/i,
2) złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym nale_y
umieścić:
nazwę i adres Zamawiającego;
nazwę i adres Wykonawcy;
podać ilość stron stanowiących ofertę,
napis: „Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”
NIE OTWIERAC
PRZED GODZ. 10.15 W DNIU 26 lipca 2011r.”
3) połączona w sposób trwały (zszyta lub zbindowana) w sposób uniemożliwiający jej

zdekompletowanie.
zastępuje się tekstem
7. Zaleca sie, aby oferta była:
1) podpisana na wszystkich ponumerowanych stronach przez upowa_nionego/ych
przedstawiciela/i,
2) złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym nale_y
umieścić:
nazwę i adres Zamawiającego;
nazwę i adres Wykonawcy;
podać ilość stron stanowiących ofertę,
napis: „Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”



NIE OTWIERAC
PRZED GODZ. 11.15 W DNIU 26 lipca 2011r.”
3) połączona w sposób trwały (zszyta lub zbindowana) w sposób uniemożliwiający jej

zdekompletowanie.
4. Str. 12 SIWZ    XX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Składanie ofert do 26 lipca 2011 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Zamawiającego
(pokój 12), Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2011 r. do godz. 10:15 w sali konferencyjnej
(pokój 14) w siedzibie Zamawiającego pod podanym wyżej adresem.
zastępuje się tekstem
1. Składanie ofert do 26 lipca 2011 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego
(pokój 12), Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2011 r. do godz. 11:15 w sali konferencyjnej
(pokój 14) w siedzibie Zamawiającego pod podanym wyżej adresem.


