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Ogłoszenie nr 500032238-N-2018 z dnia 13-02-2018 r.

Kalisz:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 517003-N-2018 

Data: 12/02/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", Krajowy numer identyfikacyjny

25081047800000, ul. pl. Św. Józefa  5, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.

627 635 650, e-mail przetargi@czystemiasto.pl, faks 627 635 651. 

Adres strony internetowej (url): www.czystemiasto.pl 

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: 2018-02-20, godzina: 12:00 Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski 

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

postępowaniu: Data: 2018-02-21, godzina: 12:00 Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część nr 2 pkt 1) 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest świadczenie usługi w

zakresie ochrony osób i mienia na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych,

znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz. 2. Szacunkowa liczba

roboczogodzin w całym okresie świadczenia usługi wynosi: 5 590 roboczogodzin. 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, uwzględniwszy podział na Zadanie nr 1 i Zadanie nr

2, przedstawiony został w II części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest świadczenie

usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów

Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz. 2. Szacunkowa

liczba roboczogodzin w całym okresie świadczenia usługi wynosi: 5 590 roboczogodzin. 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w pkt. 2 Szczegółowego Opisu

Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ. 


