
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Numer ogłoszenia: 115995 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013 
 
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 113647 - 2013 data 17.06.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. łódzkie, tel. 043 6781519, fax. 
043 6781519. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1). 
• W ogłoszeniu jest: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień: 1. Jest wpisany do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z 
późniejszymi zmianami), 2. Posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 14 
grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) lub równoważne, w tym wydane na 
podstawie wcześniejszych przepisów, 3. Jest wpisany do rejestru podmiotów 
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 
z późn. zm.). Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę 
dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

• W ogłoszeniu powinno być: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca posiada 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: 1. Jest wpisany do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z 
późniejszymi zmianami), 2. Posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów 
komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 
14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) lub równoważne, w tym wydane 
na podstawie wcześniejszych przepisów. 3. Jest wpisany do rejestru podmiotów 
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego 



Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 
z późn. zm.). Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę 
dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu 
Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew.. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat 
Urzędu Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew. 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 


