
Ogłoszenia powiązane:  

Ogłoszenie nr 27540-2017 z dnia 17-02-2017 - Sadkowice  

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub 

unieszkodliwianie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadkowice, na k...  

Termin składania ofert/wniosków: 02-03-2017  

 

Ogłoszenie nr 30179 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.  

Sadkowice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 27540 

Data: 17/02/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Sadkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 75014848900000, ul. 

Sadkowice  , 96206   Sadkowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 156 191, e-

mail ug@gminasadkowice.pl, faks 468 156 191.  

Adres strony internetowej (url): http://www.gminasadkowice.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 

Punkt: 1.1)  

W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie 

warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże 

że: a) jest wpisany do Rejestru działalności regulowanej w Gminie Sadkowice w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z 

wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminie (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), b) posiada aktualne zezwolenie 

na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) lub 

równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, c) jest 

wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zgodnie 

z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688)  

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli 

Wykonawca wykaże że: a) jest wpisany do Rejestru działalności regulowanej w 

Gminie Sadkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) 

 

 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=7e8b276b-f245-47f1-a4de-44d9d78388c5&path=2017%5c02%5c20170217%5c27540_2017.html


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 

Punkt: 5.1)  

W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 4) wykaz, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał bądź wykonuje usługi 

odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – z co najmniej 

1200 nieruchomości w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy /wg załącznika nr 

2 do SIWZ/ 5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych / wg 

załącznika nr 3 do SIWZ/; 6) wpis do Rejestru działalności regulowanej w Gminie 

Sadkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. 

zm.); 7) aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów 

komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) lub równoważne, w tym wydane na podstawie 

wcześniejszych przepisów; 8) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) 

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 4) wykaz, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał bądź 

wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

– z co najmniej 1200 nieruchomości w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy 

/wg załącznika nr 2 do SIWZ/ 5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 

technicznych / wg załącznika nr 3 do SIWZ/; 6) wpis do Rejestru działalności 

regulowanej w Gminie Sadkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z 

późn. zm.) 

 

 


