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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
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2019 r .  poz.  1843 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

W SIWZ w rozdziale 8 Warunki udziału w postępowaniu, w pkt 1

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 ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wpis do bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestru
BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 01 niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu
z 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).UWAGA:
spełnianie warunku w niniejszym zakresie Zamawiający zweryfikuje samodzielnie,
w ogólnodostępnej BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH
ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (tzw. BDO).

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.

W SIWZ w rozdziale 10 Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku
postępowania o zamówienie publiczne, w pkt 3 USUWA SIĘ tiret pierwszy
o treści: 
wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(Re jes t ru  BDO) w zakres ie  t ranspor tu  odpadów o kodz ie  20 03 01
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Klimatu z 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 10).UWAGA: spełnianie warunku w niniejszym zakresie Zamawiający
zweryfikuje samodzielnie, w ogólnodostępnej BAZIE DANYCH O PRODUKTACH
I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (tzw. BDO).
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Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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