
Zarządzenie  Nr  202/2013 
Wójta  Gminy  Tułowice
  z  dnia  8 maja 2013 r.

w   sprawie zmiany  zarządzenia dot. zamówienia   publicznego   –  „ODBIERANIE ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  WYTWARZANYCH
PRZEZ  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH  I
NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TUŁOWICE”

  Na  podstawie  art. 31  ustawy  z dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U. z

2001 r.  Nr  142, poz. 1591 ze zmianami )  oraz  art.  12a  i art. 38  ustawy z  dnia  29 stycznia

2004 r.  - Prawo  zamówień publicznych     (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn.

zmianami )     zarządzam  co następuje  : 

§  1. Zmienia  się  Zarzadzenie nr 198/2013   Wójta  Gminy Tułowice  z dnia 29 kwietnia

2013 r.    w  sprawie  przetargu  nieograniczonego  na  prowadzenie usług pod nazwą

”ODBIERANIE  ORAZ  ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW  KOMUNALNYCH

WYTWARZANYCH  PRZEZ  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁYCH  I  NIEZAMIESZKAŁYCH  Z  TERENU GMINY TUŁOWICE”

w następujący  sposób : 

1)  W załączniku do zarzadzenia  specyfikacja  istotnych warunków  dokonuje się  zmian : 

a) skreśla się punkt 3  w uwagach do rozdziału V, 

b) w uwagach do rozdziału V  w pkt. 5 skreśla się  literę „c”, 

c) zmienia się treść  zawartą  w rozdziale VI pkt 1 lit. „e”, który otrzymuje brzmienie :

„ e) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat   przed upływem terminu
składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,  usług  polegających  na  odbieraniu  i  transporcie  odpadów
komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsc
ich  zagospodarowania  w  łącznej  ilości  co  najmniej  2000  Mg/rok,  dat
wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;



wzór wykazu stanowi  załącznik nr 3 do SIWZ; dowodami, z usług, które
zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: ”. 

-  2  -

§  2. 1. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 wydłuża się termin składania ofert do

siedziby zamawiającego  do dnia  20 maja 2013 r . do  godz. 11oo, 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2013 r.  o godz. 1115. 

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie   z  dniem  8 maja 2013 r. 

Wójt Gminy  Tułowice
Wiesław Plewa


