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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dźwierzuty, Krajowy numer identyfikacyjny 51074331500000, ul. ul.
Niepodległości 6, 12120 Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89
621 12 32, e-mail m.niedzialkowska@ug-dzwierzuty.pl, faks 89 621 12 33.
Adres strony internetowej (url): bip.gminadzwierzuty.pl
Adres profilu nabywcy: bip.gminadzwierzuty.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania,
iż posiada dostęp do narzędzi, wyposażenia, pomieszczeń w celu wykonania zamówienia tzn.
dysponuje lub posiada: - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, - co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, - jeden pojazd umożliwiający zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych. Wszystkie ww. pojazdy powinny być zarejestrowane, dopuszczone do
ruchu, posiadać aktualne badania techniczne. Ponadto wykonawca zapewni, aby pojazdy były
wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu
pojazdu i miejscach postoju, a także wyposażenie w czujniki zapisujące dane o miejscach
wyładunku odpadów. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia
umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Pojazdy powinny spełniać
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122). b) Dysponować bazą magazynowo
– transportową.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga od
Wykonawcy wykazania, iż posiada dostęp do narzędzi, wyposażenia, pomieszczeń w celu
wykonania zamówienia tzn. dysponuje lub posiada: - co najmniej dwa pojazdy przystosowane
do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwa pojazdy przystosowane
do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - jeden pojazd do odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej. Wszystkie ww. pojazdy powinny być zarejestrowane,
dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne. Ponadto wykonawca zapewni,
aby pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu pojazdu i miejscach postoju, a także wyposażenie w czujniki zapisujące dane o
miejscach wyładunku odpadów. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia
umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Pojazdy powinny spełniać
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122). b) Dysponować bazą magazynowo

– transportową
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-01, godzina: 10:00

