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Dotyczy: Odbiór i wywóz odpadów z jednostek MZUK

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:

1) Zmianie ulega treść ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ - Formularz cenowy

zostaje dodany ZAŁĄCZNIK NR 4_NOWY
2) Zmianie ulega treść ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SIWZ - Ilość kontenerów
na poszczególne jednostki MZUK

zostaje dodany ZAŁĄCZNIK NR 10_NOWY
3) zmianie ulega treść ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ Wzór umowy

 1. W § 2. ust. 1 pkt 10) jest:

"przekazanie odpadów do sortowni lub instalacji odbierającej odpady; każde
przekazanie odpadów winno być potwierdzone kartą przekazania odpadów,
z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu z poszczególnych jednostek
MZUK oraz jego sortymentu, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji
ilości wywiezionych odpadów;"

W § 2. ust. 1 pkt 10) powinno być:

"przekazanie odpadów do sortowni lub instalacji odbierającej odpady; każde
przekazanie odpadów komunalnych winno być potwierdzone kartą przekazania
odpadów, z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu z poszczególnych
jednostek MZUK oraz jego sortymentu, a Zamawiający zastrzega sobie prawo
do weryfikacji ilości wywiezionych odpadów;"
2. W § 2. ust. 1 pkt 11) jest:

"kwartalnego przedstawienia sprawozdania o masie wszystkich odpadów
z podziałem na grupy odpadów;"

W § 2. ust. 1 pkt 11) powinno być:

"kwartalnego przedstawienia sprawozdania o masie odpadów komunalnych
z podziałem na grupy odpadów;"
3. W § 5. ust. 3 jest:

"  Faktura wraz z kartami przekazania odpadów ma być dostarczona
do Zamawiającego do 5-go dnia roboczego następnego miesiąca, dla każdej
z podległych jednostek organizacyjnych Zamawiającego osobno wraz
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z załączonymi kopiami przekazania odpadów. Faktura obejmować będzie
należność za wykonane usługi w poprzednim miesiącu kalendarzowym."

W § 5. ust. 3 powinno być:

" Faktura wraz z potwierdzeniem wywozu odpadów ma być dostarczona
do Zamawiającego do 5-go dnia roboczego następnego miesiąca, dla każdej
z podległych jednostek organizacyjnych Zamawiającego osobno wraz
z załączonymi kopiami przekazania odpadów. Faktura obejmować będzie
należność za wykonane usługi w poprzednim miesiącu kalendarzowym."

zostaje dodany ZAŁĄCZNIK NR 5_NOWY

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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