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dot.:  dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „uPzp”
pn. "Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego".

Zgodnie z art. 38 ust.4 zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujacym zakresie:

1.   siwz:      
było: IV. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia każdej spośród 14 części zawiera załącznik do
siwz nr 5.
jest: IV. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia każdej spośród 13 części zawiera załącznik
do siwz nr 5.

było: XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części wyspecyfikowanych w załaczniku do siwz nr 5.
jest: XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części wyspecyfikowanych w załaczniku do siwz nr 5.

było: XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 
Zamawiający przewiduje  udzielenie  zamówień  uzupełniających  odnośnie  każdej  spośród  14  części zamówienia
podstawowego stanowiących nie więcej niż 30 % zamówienia.
jest: XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 
Zamawiający przewiduje  udzielenie  zamówień  uzupełniających  odnośnie  każdej  spośród  13  części zamówienia
podstawowego stanowiących nie więcej niż 30 % zamówienia.

2.   załącznik do siwz nr 1   -   Formularz ofertowy   – wykreśla się z tabeli część 3

  CZĘŚĆ 3

3
KPP Myślibórz
ul. Piłsudskiego 4

1 1,1 110

3. załącznik do siwz nr 5 -   wykaz jednostek wraz z harmonogramem i terminem realizacji usług  
            wykreśla się z tabeli część 3

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

KPP Myślibórz, ul. Piłsudskiego 4 1 1,1 110 01.07.2013-30.06.2015 m3


