
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 355600-2015 z dnia 2015-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Otwock

usługi w zakresie odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Termin składania ofert: 2016-01-08

Numer ogłoszenia: 1170 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  355600 - 2015 data 29.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie,

tel. 22 34 46 471, fax. 22 34 46 474.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III. 3.1).

W ogłoszeniu jest:  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu

wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień

publicznych .; 1) Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22

ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej

Specyfikacji; 2) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane

przez Starostę Powiatu Otwockiego na podst. Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 /Dz.U. z 2013r. poz. 21

tekst jednolity3) Zezwolenie na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Otwock

wydane na podst. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 .09.1996r /Dz.U. z 2012r poz.

391 z póżn. zmianami/ 4) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości stałych wydane na podst. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach z dn. 13 .09.1996r Dz.U. z 2012r poz. 391 z póżn. zmianami.

W ogłoszeniu powinno by ć: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji; 2)

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane na podst. Ustawy o

odpadach z dn. 14.12.2012 Dz.U. z 2013r. poz. 21 tekst jednolity 3) Wpis do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydany przez Prezydenta miasta
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Otwocka..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

08.01.2016 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 sekretariat..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.01.2016 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 sekretariat..
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