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Dotyczy: Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej i na obiektach
sportowo-rekreacyjnych w Gliwicach

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję,
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:

ZMIANIE ULEGA PKT 8.1 SIWZ:
JEST
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Określenie warunku: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
wykażą, że posiadają wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami tzw. BDO. Warunek posiadania uprawnień musi spełniać
każdy z podmiotów występujących wspólnie. Warunek wymagany jest do każdej
części zamówienia.
POWINNO BYĆ
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub handlowego
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym
zakresie.
ZMIANIE ULEGA PKT 10.3) TIRET PIERWSZY SIWZ:
JEST:
aktywny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami tzw. BDO.
POWINNO BYĆ:
brak zapisu.
W załączniku 4 do siwz stanowiący wzór umowy Zamawiający wnosi
następujące zmiany:
w §3 ust.1
JEST:
Niniejszą umowę Strony zawarły na okres: od 01.02.2020 do 31 stycznia 2021 r.
POWINNO BYĆ:
Niniejszą umowę Strony zawarły na okres: od ……… do 31 stycznia 2021 r.
w §5 ust.
JEST:
Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty przekazania odpadów
na wysypisko, za każdy ukończony miesiąc.
POWINNO BYĆ:
Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty przekazania odpadów
na wysypisko lub inną formę potwierdzenia przekazania odpadów na wysypisko
zgodną z Ustawą o odpadach, za każdy ukończony miesiąc.
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Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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