
 

 

Ogłoszenie nr 42443 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. 

Michałowice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 39088 - 2017 

Data: 08/03/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, 05-816 

  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail k.borecka@michalowice.pl, 

d.kwiecinska@michalowice.pl, faks 22 350 91 01.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl 

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: IV 

Punkt: 6.2 

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

16/03/2017, godzina: 10:00 

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

Data: 20/03/2017, godzina: 10:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.1 



 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada : 1. aktualną 

decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie odpadów o kodzie 20 03 06 

– odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 2. aktualną decyzję lub zaświadczenie właściwego organu ochrony 

środowiska zezwalającą Wykonawcy na transport odpadów, 3. Zaświadczenie właściwego organu o wpisie do 

rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub inny dokument 

dowodzący możliwości legalnego zagospodarowania odpadów.  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada: 1. 

aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie odpadów lub 

przetwarzanie odpadów lub umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję dla odpadów o kodzie 20 03 06 - 

odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 2. aktualną decyzję lub zaświadczenie właściwego organu ochrony 

środowiska zezwalającą Wykonawcy na transport odpadów, 3. zaświadczenie właściwego organu o wpisie do 

rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub inny dokument 

dowodzący możliwości legalnego zagospodarowania odpadów. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Michałowice 

(-) Krzysztof Grabka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice   

3) aa. ZP.271.2.12.2017 

http://www.bip.michalowice.pl/

