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Ogłoszenie nr 540232483-N-2020 z dnia 19-1I-2020 r.

Bartniczka:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁO§ZENIE DOTYCZYZ

Ogłoszenia o zamówieniu

INĘORMACJE O ZMIENIA.NYM OGŁOSZĘNIU

Numer: 605692-N-2020

Data: 0611112020

SEKCJA I: ?AMAWIĄJĄCY

Gmina Bartniczka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111842500000, ul. Brodnicka 8,87-32|

Bartniczka, woj,kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel.564 936 810, e-mail

przetargi@ugbartniczka.pl, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (url) : wwwbip. b artniczka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOS4ENIU

II.1) Tekst, który naleĘ zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest obowiryany do realizacji reklamacji (nieodebranię z

nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczęnie worków na odpady

segregowane itp.) w przeciągu 48 godzin od otrzymaniazawiadomienia e-mailem lub

tęlefonicznię od zamawiającego. Wykonanie reklamacji naleĘ nięzwŁocznie potwierdzić

e-mailem lub telefon icznię Zamawiającemu,

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest obowiązany do rcalizacji reklamacji

(nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na

odpady segręgowane itp.) w przeciągu96 godzinod otrzymaniazawiadomięnia e-mailem lub

telefonicznie odzamawiającego. Wykonanie reklamacji naleĘ niezwłocznie potwierdzić
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e-mailem lub telefon icznie Zamawiaj ącemu".

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Wykonawcazobowiązany będzie do dostarczęniaZamańającemu

dokumentów potwierdzającychrecykling (DPR) doĘczących odpadów komunalnych

będących przedmiotem zamówienia, które muszą jednoznaczńe potwierdzać , że odpady

pochodzą z terenu Gminy Bartniczka

W ogłoszeniu powinno być: wykreśla się zapis

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IY,6.2

W ogłoszeniu jest: 2020-II-23

W ogłoszeniu powinno być: 2020-11-30

II.2) Tekst, który naleĘ dodać

Miejsce, w którym należy dodaó tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

Tekst, który na\eży dodać w ogłoszeniu: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów wyposazony

jest w:kontenęry na odpady komunalne 1 100 l - w kolorach czamy, zielony, żóW iniebieski_

pojemniki na odpady medyczne, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, orazodpady

ńebezpieczste.Zarlawiający wymaga doposżenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w kontęnęr na odpady budowlanę i rozbiórkowe o pojemności od 3-5 m3, oraz

kontener na odpady wielkogabarytowe o pojemności od 3-7 m3.

Miejsce, w którym naleĘ dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 11,4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszczamożliwość dostarczenia

harmonogramów odbioru odpadów zawierających informacje na nt. segregĄi odpadów.
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Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: IL4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 9a Dokumentacja o której mowa w rozdzialelX

pkt 9 SIWZ, będzie udostępniananawytażne żądanie Zamawiającego
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