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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 214231-2013 z dnia 2013-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru
Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru,...
Termin składania ofert: 2013-10-24

Numer ogłoszenia: 220321 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 214231 - 2013 data 15.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 4755107, fax. 032 4693266.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży : - aktualny na dzień
składania ofert wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Zebrzydowice - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu i zbierania odpadów wydane przez właściwy organ - aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena
spełnienia warunku dokonywana będzie w systemie spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego z
postawionych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży : - aktualny na
dzień składania ofert wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zebrzydowice - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ - aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena
spełnienia warunku dokonywana będzie w systemie spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego z
postawionych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania..

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=220321&rok=2013-10-22
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