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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 189312-2013 z dnia 2013-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

1. Przedmiot zamówienia 1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 1.1.1 Przedmiotem Zamówienia jest 

usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli 

nieruchomości, na których... 

Termin składania ofert: 2013-05-27  

 

Numer ogłoszenia: 203092 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 189312 - 2013 data 15.05.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 8203026, 043 8203024, 

fax. 043 8203671. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: punkt 1.8. 5): W siwz jest: 5) jako załączniki do faktury kwartalnej 

wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę 

przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. Karty przekazania odpadów, o których mowa w 

zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy 

Brzeźnio.. 

 W ogłoszeniu powinno być: W siwz powinno być: 5) jako załączniki do faktury kwartalnej 

wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę 

przekazanych odpadów komunalnych. Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu 

poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Brzeźnio.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 27.05.2013 godzina 12:00,. 
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 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 12:00,. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1.5.3 dopisuje się 

zdanie: W sytuacji, kiedy osoba dostarczająca pojemniki nie zastanie właściciela nieruchomości 

zobowiązana jest 2-krotne ponowić próbę dostarczenia pojemników. Zamawiający zastrzega 

prawo skontrolowania powyższej sytuacji przez osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy.. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: pkt. 1.6.3 dopisuje się zdanie: Zamawiający 

dopuszcza dostarczenie harmonogramów półrocznych wg niżej określonych terminów: - do dnia 

30.06.2013r. na okres od 01.07.2013 do dnia 31.12.2013 oraz - do dnia 20.12.2014r. na okres od 

01.01.2014 do dnia 30.06.2014.. 

 

           Wójt Gminy 

  /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


