
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 44371-2014 z dnia 2014-03-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych stałych* (z wyłączeniem
odpadów niebezpiecznych) z jednostek garnizonu zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do siwz, tj. 1) ustawienie pojemników będących...
Termin składania ofert: 2014-03-18 

Numer ogłoszenia: 48993 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44371 - 2014 data 03.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 
(091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych stałych* (z 
wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) z jednostek garnizonu zachodniopomorskiego 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz, tj. 1) ustawienie pojemników będących własnością 
Wykonawcy, przystosowanych do składowania odpadów komunalnych*, 2) wykonanie 
usług zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na zlecenie telefoniczne (wykonanie usługi 
winno być każdorazowo potwierdzane na dokumencie wywozu - data i ilość)**, 3) transport
odpadów na wysypisko, 4) utrzymywanie pojemników w stanie zapewniającym właściwe 
składowanie i estetykę, 5) usunięcie odpadów wokół pojemników w skutek przepełnienia, 
jeżeli przyczyna wynikła z niezachowania terminu wywozu. * przez odpady komunalne 
należy rozumieć stałe odpady powstające w obiektach użyteczności publicznej i obsługi 
ludności a także w pomieszczeniach użytkowych na cele biurowe lub socjalne przez 
wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych z 
wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, ** ilość pojemników, ich objętość i adres jednostki na
terenie, której należy je ustawić, a następnie opróżniać przedstawia załącznik nr 5. 2. 
Szczegółowa ilość usług i harmonogram wywozu zawarty został w załączniku nr 5 do siwz. 
3. Zamawiający przewidział 38 części zamówienia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych 
stałych* (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) z jednostek garnizonu 
zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz, tj. 1) ustawienie pojemników 
będących własnością Wykonawcy, przystosowanych do składowania odpadów 
komunalnych*, 2) wykonanie usług zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na zlecenie 
telefoniczne (wykonanie usługi winno być każdorazowo potwierdzane na dokumencie 
wywozu - data i ilość)**, 3) transport odpadów na wysypisko, 4) utrzymywanie 
pojemników w stanie zapewniającym właściwe składowanie i estetykę, 5) usunięcie 
odpadów wokół pojemników w skutek przepełnienia, jeżeli przyczyna wynikła z 
niezachowania terminu wywozu. * przez odpady komunalne należy rozumieć stałe odpady 
powstające w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności a także w 
pomieszczeniach użytkowych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w
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tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych z wyjątkiem odpadów 
niebezpiecznych, ** ilość pojemników, ich objętość i adres jednostki na terenie, której 
należy je ustawić, a następnie opróżniać przedstawia załącznik nr 5. 2. Szczegółowa ilość 
usług i harmonogram wywozu zawarty został w załączniku nr 5 do siwz. 3. Zamawiający 
przewidział 37 części zamówienia.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7). 
• W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 38.. 
• W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba 

części: 37.. 


