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Poznan, dnia 31 pazdziemika 2017 r.

(2)

Do wszystkich Wykonawcow zainteresowanego udzialem
w ponizszych postQpowaniach o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonych przez Zwiqzek Mi^dzygminny „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”:
ZRP.271.23.2017

INFORMACJA O ZMIANIE
SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiajacy - Zwi^zek Mi^dzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”, dzialaj^c
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych, ”), informuje, iz
w post^powaniu na Utworzenie i prowadzenie stacjonamych PSZOK, utworzenie i prowadzenie MPSZOK
oraz zorganizowanie punktow odbioru przeterminowanych lekow z aptek wraz z ich odbiorem
i zagospodarowaniem - ZRP.271.23.2017, Zamawiajqcy dokonal ponizszych zmian w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (dalej jako: „SIWZ”). Ponizej Zamawiajacy podaje jednoczesnie zmiany SIWZ, na ktore
wyrazil zgod^ w zwiqzku z pytaniami do SIWZ.

1)

2)

Tabela nr II Zal^cznik nr 1 do SOPZ — Wykaz Odpadow komunalnych zostaje uzupelniona
o nastypujqcq. pozycjqi:

Lp.

Grupa odpadow

Kod
odpadu

10.

Opady ulegaj^ce
biodegradacji

20 02 01

Nazwa odpadu

Odpady ulegaja.ce biodegradacji

Postanowienie § 4 pkt 3 Zal^cznika nr 2 SOPZ - Regulamin PSZOK, otrzymuje nastQpuja.ce
brzmienie:
„3. W PSZOK nie przyjmowane sq nastpujqce rodgaje odpadow:
* ymiesgane odpady komunalne;
■ odpady gawierajqce aybest;
■ csgsci samochodowe (np. ssyby, syleryaki, rejlektory, elementy karoserii);
■ opony ^poja^dow d^garowych i massyn rolnicsych;
■ jprypt budowlany;
■ %miesgane odpady budowlane;
* uryfld%enia pryemystowe;
■ odpady poprodukyjne;
■ odpady n> nies%c%elnych opakowaniach (dotycsy odpadow wymagajqcych opakowan);
■ odpady nieognacgone, be% mospiwosd ich identyfikacji (be% etykiet);
■ papa,

ul.

Sw.
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%

■
■
■
■

okna plastikom,
butlega^om,
gasnice,
wata s^klanaP

Zal^cznik nr 3 do SOPZ — Wzor rocznego sprawozdania, otrzymuje brzmienie zgodne z zgodne z
zalacznikiem do niniejszepo dokumentu.
W zdaniu pierwszym postanowienia pkt 2.3.1.1 Zal^cznik nr 5 do SIWZ — Szczegolowy Opis
Przedmiotu Zamowienia dla cz?sc 2-6, skresla si? wyraz „trzy”.
W postanowieniu pkt 2.3.2.1. Zal^czniku nr 3 do SIWZ — Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia
dla cz?sc 1, skresla si? ppkt (xvi).
W postanowieniu pkt 2.3.2.1. Zal^cznika nr 5 do SIWZ — Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia
dla cz?sc 2-6, skresla si? ppkt (xvi).
W postanowieniu pkt 10.9 SIWZ sformulowanie „Nie otwierac przed 09.11.2017 r. godz. 12:45”
zast?puje si? sformulowaniem „Nie otwierac przed 13.11.2017 r. godz. 12:45”.
W postanowieniu pkt 11.1 SIWZ sformulowanie „Oferty nalezy skladac do dnia 09.11.2017 r. do
godz. 12:00” zast?puje si? sformulowaniem „Oferty nalezy skladac do dnia 13.11.2017 r. do godz.
12:00”.
W postanowieniu pkt 11.2 SIWZ sformulowanie „Otwarcie ofert nastqpi w dniu 09.11.2017 r. o godz.
12:45” zast?puje si? sformulowaniem „Otwarcie ofert nast^pi w dniu 13.11.2017 r. o godz. 12:45”.
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