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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sułów, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Sułów  63, 22448   Sułów, woj. lubelskie,

państwo Polska, tel. 846 826 202, e-mail ug@sulow.pl, faks 846 826 227.

Adres strony internetowej (url): www.sulow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogłoszeniu jest: W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dysponować

specjalistycznym sprzętem: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - 2 pojazdami przystosowanymi do

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania

selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji

kompaktującej; - 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z trudno

dostępnych nieruchomości, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z

dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W ogłoszeniu powinno być: W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi
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dysponować specjalistycznym sprzętem: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli

wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - 2 pojazdami

przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - 2 pojazdami

przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - 1 pojazdem

do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; - 1 pojazdem przystosowanym do odbioru

odpadów komunalnych z trudno dostępnych nieruchomości, spełniającymi wymagania

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykonawca powinien wykazać, że wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub

świadczeń ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i

zagospodarowaniu odpadów komunalnych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy –w tym okresie).
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