
GMINA STASZÓW        Staszów, 29.04.2020r.
UL. OPATOWSKA 31
28-200 STASZÓW

 
Zmiana do zaproszenia do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Postępowanie pod nazwą:

„Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Staszów w 2020 roku”

W zaproszeniu do składania ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Realizacja
demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów
w 2020 roku”, wprowadza się następujące zmiany:

Punkt I – Określenie przedmiotu zamówienia, podpunkt 3 w brzmieniu:

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest może nastąpić, zgodnie z zasadą bliskości - art.
20 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 701
z  późniejszymi  zmianami)  -  wyłącznie  na  najbliższym składowisku  odpadów niebezpiecznych,
którego zarządzający posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest.

otrzymuje nowe brzmienie:

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest może nastąpić, zgodnie z zasadą bliskości - art.
20 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 701
z późniejszymi zmianami).

Punkt I – Określenie przedmiotu zamówienia, podpunkt 4 w brzmieniu: 

Utylizacja powstałych z demontażu i zbiórki odpadów będzie udokumentowana kartą przekazania
odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych w Dobrowie,  gm. Tuczępy,  zgodnie z  ww.
przepisami oraz wymogiem dofinansowującego tj. WFOŚiGW w Kielcach.

otrzymuje nowe brzmienie: 

Utylizacja powstałych z demontażu i zbiórki odpadów będzie udokumentowana kartą przekazania
odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych,  zgodnie z  zapisami  podpunktu 3,  bądź  na
składowisko  z  którym  Wykonawca  posiada  podpisaną  umowę  oraz  to  składowisko  posiada
zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  unieszkodliwiania  odpadów  zawierających
azbest.



Punkt VI – Miejsce i termin składania ofert, podpunkt 1 w brzmieniu:

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
sekretariat  -  pokój  104,  osobiście  lub  pocztą,  w  zamkniętym opakowaniu,  zawierającym opis:
Oferta  na  zadanie  pn.  „Realizacja  demontażu,  transportu  i  unieszkodliwiania  wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2020 roku.”, lub faxem na nr: 15 864 83 04,
w terminie do dnia 30.04.2020r. do godz. 1200.

otrzymuje nowe brzmienie:

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
sekretariat  -  pokój  104,  osobiście  lub  pocztą,  w  zamkniętym opakowaniu,  zawierającym opis:
Oferta  na  zadanie  pn.  „Realizacja  demontażu,  transportu  i  unieszkodliwiania  wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2020 roku.”, lub faxem na nr: 15 864 83 04,
w terminie do dnia 07.05.2020r. do godz. 1200.

Punkt  VII  –  Wykaz  dokumentów  i  oświadczeń,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy,
podpunkt 2 w brzmieniu:

Umowa  z  zarządzającym  składowiskiem,  bądź  inny  dokument  potwierdzający  przyjęcie  do
unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20
ust.  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o  odpadach  (tekst  jednolity  Dz. U. z 2019r.  poz.  701
z późniejszymi zmianami).

otrzymuje nowe brzmienie:

Umowa  z  zarządzającym  składowiskiem,  bądź  inny  dokument  potwierdzający  przyjęcie  do
unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20
ust.  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o  odpadach  (tekst  jednolity  Dz. U. z 2019r.  poz.  701
z późniejszymi zmianami) lub umowa ze składowiskiem z którym Wykonawca posiada podpisaną
umowę  oraz  to  składowisko  posiada  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Pozostałe zapisy zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

 BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć


