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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tułowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141330800000, ul. ul. Szkolna  1, 49130   Tułowice, woj.

opolskie, państwo Polska, tel. 774 600 143, e-mail tulowice@tulowice.pl, faks 774 600 474.

Adres strony internetowej (url): bip.tulowice.pl

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz

zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice. 2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów

komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe położone na terenie

Zamawiającego wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady surowcowe i szkło,

wyposażeniem budynków wielorodzinnych w pojemniki oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) odbieranie przez

Wykonawcę z terenu Zamawiającego odpadów komunalnych zmieszanych, b) odbieranie przez Wykonawcę

z terenu Zamawiającego odpadów komunalnych selektywnie zbieranych - surowcowe, c) odbieranie przez

Wykonawcę z terenu Zamawiającego odpadów komunalnych selektywnie zbieranych nie wymienionych w

pkt b), d) zapewnienie przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

możliwości najmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów

komunalnych, e) opracowanie przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów komunalnych i

dostarczenie go do nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, f) prowadzenie przez Wykonawcę
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dokumentacji związanej z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Zamawiającego, g)

odbieranie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w

Tułowicach, h) odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych, zebranych w jednym miejscu

wskazanym przez Zamawiającego. Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane

zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Szczegółowym opisie zamówienia, który stanowi

załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ oraz w istotnych dla stron postanowieniach umowy stanowiących

załącznik nr 7.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem

oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice. 2. Usługa odbierania i zagospodarowania

odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe położone na

terenie Zamawiającego wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady

surowcowe i szkło, wyposażeniem budynków wielorodzinnych w pojemniki oraz utrzymywaniem

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 3. Przedmiot zamówienia

obejmuje: a) odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego odpadów komunalnych zmieszanych,

b) odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego odpadów komunalnych selektywnie zbieranych

- surowcowe, c) zapewnienie przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości zamieszkałych i

niezamieszkałych możliwości najmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania

odpadów komunalnych, d) opracowanie przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów

komunalnych i dostarczenie go do nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, e) prowadzenie

przez Wykonawcę dokumentacji związanej z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu

Zamawiającego, f) odbieranie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych (PSZOK) w Tułowicach, g) odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych,

zebranych w jednym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Usługi będące przedmiotem zamówienia

winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Szczegółowym opisie

zamówienia, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ oraz w istotnych dla stron postanowieniach

umowy stanowiących załącznik nr 7.
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