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GMINA 3tDZYŃ

64440 8UDZYN, ul Przemysłowa leK
pow. chodzieski, wol. wietkopolsMe1
NIP: 607.0O-16-328

Ogloszenie nr 510106157-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.
Budzyń:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogloszenia O zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539965-N-2019
Data: 21/052t)l9

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Budzyń. Krajouy numer identyfikacyjny 57079101700000, ul. ul. Przemysłowa 16 A, 64-840 I3udzń,

WOJ.

wielkopolskie. państwo Polska, tel. 672 843 201. e-mail pjankowskibudzyn.pI, m.graharskihudzyn.pł, riks 672 833 313.
Adres strony internetowej (url): www.budzyn.pI

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
11.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: bh) dysponują:

rw 2

pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o

pojemności min.18 m3 wraz z kierowcą i obsługą.

2 pojazdami przystosowanymi do odbieraniu odpadón komunalnych

zebranych selektyWnie. o pojemności min 18 m” wrazi kieroucą i obsługą.
kontenerów o poj. min. 7 m3 wraz z kiernwcą i obslugą,

J

k

I samochód hakowiec do przewozu

i samochód ciężarowy skm niow do przenozu

wielkogabarytów o ladowności min. 5 ton wraz z kierowcą i obslugą lub ciągnik z przyczepą o ładowności min. 3.5 t wraz
z kierowcą i obsługą.

I pojazd dostosowany do odbioru odpadów komunalnych z miejsc trudnodostępnych. do któch

prowadzą drogi gruntowe. które dodatkowo spelniać będą poniższe warunki:
odbioru odpadów poWinnY posiadać wypos

[W wszystkie pojazdy

przeznaczone do

cnie pozycjonowania satelitarnego tGPS). kamery,

co najmniej I pojazd

powinien posiadać wYposażenie w element prasując). pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów
zmieszanych ( nie dopuszcza się pojazdów z urządzeniami typu ROTOPRESS

).

co najmniej I pojazd nposa2on w

automat)czną wagę umozliwiającą zwazenie każdego rodzaju pojemnika. Pojazdy muszą spelniać wymagania określone w
rozporządzeniu MinisLra Środowiska zdnia II stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W ogłoszeniu powinno być: bb) dysponują:

J 2 pojazdami

przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów

komunalnych o pojemności min.l8 m3 wraz z kierowcą i ohslugą.

[il 2

pojazdami przystosowanymi do odbierania

odpadów komunalnych zebranych selektywnie, o pojemności min. 18 m3 wraz z kierowcą i obsługą.
hakowiec do przewozu kontenerów opoj. min. 7 m1 wraz z kierowcą i obsługą.

[W

F

I samochód

ł samochód ciężarowy skrz\niowy do

przewozu wielkogabarytów o ładowności min. 5 ton wraz z kierowcą i obsługą lub ciągnik z przyczepą o ładowności min.
3,5 t wraz z kierowcą i obslugą.

J

I pojazd dostosowany do odbioru odpadów komunalnych z miejsc trudnodostępnych.
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do których prowadzą drogi gruntowe, które dodatkowo spełniać będą poniższe warunki:

Lk wszyskie pojazdy

przeznaczone do odbioru odpadów powinny posiadać wyposażenie pozycjononania satelitarnego (GPS), kamery.

k co

najmniej I pojazd powinien posiadać wyposażenie w element prasujący, pozwalając) zmniejszyć kubaturę
przewożonych odpadów zmieszanych ( nic dopuszcza się pojazdów z urządzeniami typu ROTOPRESS

). Pojazdy muszą

spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska zdnia II stycznia 2013 r. w sprawie
szczególouych w)magań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 62)
W ogloszeniu jest: Termin składania oren lub uniosków o dopuszczenie do udziału w postcpnwaniu: Data: 2019-05-31.
godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin skiadania ofert lub wniosków o dopuszczenie dn udzialu w postcpowaniu: Data:
2019-06-03. godzina: 10:00.
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