
Krosno Odrzańskie 21.09.2017 r 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
Dotyczy: 
Przetargu nieograniczonego pn: Odbiór	 i	 zagospodarowanie	 odpadów	
komunalnych	 od	 właścicieli	 nieruchomości	 niezamieszkałych,	 na	 których	
powstają	 odpady	 komunalne	 położonych	 na	 terenie	 Międzygminnego	
Związku	Gospodarki	Odpadami	Komunalnymi	„Odra‐Nysa‐Bóbr”	
 
Zmiana SIWZ (1) 
 Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2017 roku poz. 1579) Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Jest: 

III.2	SZCZEGÓŁOWY	OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	
8. Kontrola sposobu zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie zostały one ujęte w 
wykazie przekazanym przez Zamawiającego. 

 
Powinno być: 

III.2	SZCZEGÓŁOWY	OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	
8. Kontrola sposobu zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na 
których  nie zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie zostały one ujęte 
w wykazie przekazanym przez Zamawiającego. 
 
Jest: 

III.2	SZCZEGÓŁOWY	OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	
6.Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki 

8) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości. które należy wyposażyć w pojemniki 
i worki. Przekazanie wykazu nieruchomości przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej do 25 
września 2017 r. Wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy w formie papierowej i 
elektronicznej. 
9) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości wraz ze wskazaniem sposobu 
gromadzenia odpadów na danej nieruchomości do 25 września 2017 r. Wykaz zostanie przekazany 
w drodze korespondencji elektronicznej. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez 
Zamawiającego na bieżąco w drodze korespondencji elektronicznej. 
 
Powinno być: 

III.2	SZCZEGÓŁOWY	OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	
6.Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki 



8) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości. które należy wyposażyć w pojemniki 
i worki. Przekazanie wykazu nieruchomości przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej do 30 
września 2017 r. Wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy w formie papierowej i 
elektronicznej. 
9) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości wraz ze wskazaniem sposobu 
gromadzenia odpadów na danej nieruchomości do 30 września 2017 r. Wykaz zostanie przekazany 
w drodze korespondencji elektronicznej. Wykaz nieruchomości będzie aktualizowany przez 
Zamawiającego na bieżąco w drodze korespondencji elektronicznej. 
 


