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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Kowarach, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. 1-go Maja , 58530 Kowary,
woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 718-24-16, e-mail burmistrz@kowary.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej
Kowary, w tym: 1) odbiór odpadów z pojemników i worków wystawionych przez właścicieli oraz
zagospodarowanie tych odpadów; 2) prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK), zlokalizowanego na terenie Gminy Kowary oraz
odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych w nim gromadzonych; 3) odbiór i
zagospodarowanie zużytych baterii; 4) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i
zbędnych; 5) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych
pochodzących z gospodarstw domowych; 6) zorganizowanie i przeprowadzenie przy współpracy z
Zamawiającym akcji w każdym roku trwania umowy: akcja liść i akcja choinka; 7) zorganizowanie
i przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami i segregacji
odpadów komunalnych w gminie Kowary.
W ogłoszeniu powinno być: I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej
Kowary, w tym: 1) odbiór odpadów z pojemników i worków wystawionych przez właścicieli oraz
zagospodarowanie tych odpadów; 2) prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK), zlokalizowanego na terenie Gminy Kowary oraz
odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych w nim gromadzonych; 3) odbiór i
zagospodarowanie zużytych baterii; 4) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i
zbędnych; 5) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych
pochodzących z gospodarstw domowych; 6) zorganizowanie i przeprowadzenie przy współpracy z
Zamawiającym akcji w każdym roku trwania umowy: akcja liść i akcja choinka;
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 30/09/2018
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 31/03/2018

