
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 338558-2014 z dnia 2014-10-13 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 wszystkich właścicieli nieruchomości, na których... 

Termin składania ofert: 2014-10-23  

 

Numer ogłoszenia: 350954 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 338558 - 2014 data 13.10.2014 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: 1.5.4. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub 

zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany 

uszkodzonego pojemnika na własny koszt.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1.5.4. Obowiązkiem Wykonawcy jest naprawa pojemników lub ich 

wymiana na koszt Wykonawcy w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnego 

użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób 

użytkujących pojemnik, będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

użytkownik np. kradzież, spalenie, użytkowanie pojemników do innych celów, niezgodnych z ich 

przeznaczeniem, naprawa pojemników lub ich wymiana dokonywana jest na koszt użytkownika 

danego pojemnika.. 

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

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

ofert: 23.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 

Brzeźnio, I piętro - sekretariat - pokój nr 17.. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=338558&rok=2014-10-13


 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 

44, 98-275 Brzeźnio, I piętro - sekretariat - pokój nr 17.. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

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

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza format papieru nie mniejszy 

niż A5 i nie większy niż A4.. 

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

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: dodaje się pkt. 1.7.3: W przypadku wystąpienia 

uzasadnionej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do komisyjnego objazdu z udziałem 

przedstawiciela gminy.. 

            Wójt Gminy 

  /-/ mgr Dorota Kubiak 

 Kierownik Zamawiającego 


