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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa, Krajowy numer identyfikacyjny
13269172000000, ul. ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 227 836 020, e-mail zamowienia.publiczne@halinow.pl, faks 227 836 107.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.halinow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1.1. Odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
gospodarstw, na których zamieszkująmieszkańcy w granicach administracyjnych gminy
Halinów. 1.2. Zakup i dostarczenie worków na odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane
dla każdej nieruchomości umieszczonej w spisie adresów przekazanym Wykonawcy. 1.3.
Wyposażenie oraz utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych
i selektywnych dla budynków wielorodzinnych komunalnych. 1.4. Odbiór, transport i
unieszkodliwienie odpadów z aptek z terenu Gminy Halinów. 1.5. Odbiór, transport,
zagospodarowanie i organizacja stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego w miejscowości Długa Kościelna przy
gminnej oczyszczalni ścieków, do którego będą przyjmowane dostarczane przez mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Halinów, odpadów zebranych selektywnie
wraz z ich późniejszym transportem i zagospodarowaniem.
W ogłoszeniu powinno być: 1.1. Odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z gospodarstw, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach
administracyjnych gminy Halinów. 1.2. Zakup i dostarczenie worków na odpady zmieszane
oraz selektywnie zbierane dla każdej nieruchomości umieszczonej w spisie adresów
przekazanym Wykonawcy. 1.3. Wyposażenie oraz utrzymanie pojemników do zbierania
odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych dla budynków wielorodzinnych
komunalnych i pojemników na przeterminowane leki dla aptek 1.4. Odbiór, transport i
unieszkodliwienie odpadów z aptek z terenu Gminy Halinów. 1.5. Odbiór, transport,
zagospodarowanie i organizacja stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego w miejscowości Długa Kościelna przy
gminnej oczyszczalni ścieków, do którego będą przyjmowane dostarczane przez mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Halinów, odpady zebrany selektywnie. 1.6. W
przypadku zmiany lokalizacji PSZOK, przestawienie pojemników w miejsce wskazane przez
Zamawiającego, na terenie Gminy Halinów.
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