Numer ogłoszenia: 75392 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 71526 - 2013 data 19.02.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017
2252264, fax. 017 2256536.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
W ogłoszeniu jest: Na potwierdzenie tego wrunku zamawiający będzie żądał
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami. /Wykonawca winien posiadać czytnik kodów
kreskowych w celu prowadzenia ewidencji ilości odpadów poszczególnych rodzajów
odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych) pozwalający na odczyt
indywidualnych kodów kreskowych znajdujących się na pojemnikach i workach.
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przetransponowanie ich do posiadanego przez gminę programu służącego
monitorowaniu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie./ Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych
do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady:
spełnia/nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: Na potwierdzenie tego warunku zamawiający będzie
żądał wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami. /Wykonawca winien posiadać czytnik kodów
kreskowych EAN-13 w celu zbierania informacji z nalepek naklejonych na workach i

pojemnikach. Czytnik powinien posiadać możliwość eksportu informacji zebranych
do bazy danych, która następnie zostanie przekazana Zamawiającemu. Baza
danych przekazywana Zamawiającemu powinna być w formie pliku tekstowego w
formacie: CSV, SQL, Excel 97-2003 XLS, Excel 2007 XLSX, XML, Arkusz
kalkulacyjny Open Document, bądź innym równoważnym formacie pliku, jaki jest
eksportowany z posiadanych przez Wykonawcę czytników/. Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych
do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady:
spełnia/nie spełnia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: - zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku
gdy szacowana ilość odpadów okaże się większa od określonej w Rozdz. III 2.2.
W ogłoszeniu powinno być: - zmiany w wysokości łącznego maksymalnego
wynagrodzenia umownego w przypadku gdy szacowana ilość odpadów okaże się
większa od określonej w Rozdz. III 2.2.

