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Ogłoszenie nr 540161603-N-2020 z dnia 27-08-2020 r.
Białogard:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 574995-N-2020
Data: 18/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard, Krajowy numer identyfikacyjny 33092045200000, ul.
1-go Maja 18, 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (94) 3579 100,
e-mail um.sekretariat@bialogard.info, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://bip.bialogard.info
Adres profilu nabywcy: http://bip.bialogard.info/index.php?id=63706

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt: 2.13
W ogłoszeniu jest: 2.13 Zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie z art.17 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) poprzez przekazywanie bezpośrednio
lub za pośrednictwem innego zbierającego przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie
zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i przetwarzania odpadów, w tym
transport bioodpadów o kodzie 20 02 01 wyłącznie do regionalnej instalacji biologicznego
przetwarzania odpadów położonej w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego,
wskazanej przez Zamawiającego przed dniem rozpoczęciem realizacji zamówienia, w celu ich
zagospodarowania. Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania odpadów zbieranych w
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PSZOK-u, z wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, których
koszty zagospodarowania ponosi Zamawiający.
W ogłoszeniu powinno być: 2.13 Zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie z art. 17
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) poprzez
przekazywanie bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego przyjętych od
właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji
odzysku i przetwarzania odpadów, w tym transport bioodpadów o kodzie 20 02 01 w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 12 maja 2021 r. wyłącznie do instalacji biologicznego przetwarzania
odpadów położonej w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego, wskazanej przez
Zamawiającego przed dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia, w celu ich
zagospodarowania. Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania odpadów zbieranych w
PSZOK-u, z wyłączeniem zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20
02 01, dostarczonych do wskazanej przez Zamawiającego instalacji w okresie od 1 stycznia do
12 maja 2021 r., których koszty zagospodarowania w tym okresie czasu ponosi Zamawiający.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt: 2.22
W ogłoszeniu jest: 2.22 Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznych
sprawozdań / raportów w zakresie rodzaju i ilości/masy/ przyjętych odpadów w PSZOK-u
wraz z danymi osoby dostarczającej odpady z podaniem adresu nieruchomości z której
dostarczono odpady, w tym odrębnie w zakresie ilości odpadów ulegających biodegradacji o
kodzie 20 02 01 przekazywanych do regionalnej instalacji biologicznego przetwarzania
wskazanej przez Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: 2.22 Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznych
sprawozdań / raportów w zakresie rodzaju i ilości/masy/ przyjętych odpadów w PSZOK-u
wraz z danymi osoby dostarczającej odpady z podaniem adresu nieruchomości z której
dostarczono odpady, w tym odrębnie w zakresie ilości odpadów ulegających biodegradacji o
kodzie 20 02 01 przekazywanych do instalacji biologicznego przetwarzania wskazanej przez
Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
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Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-08-31, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-04, godzina: 09:00.
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