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Gniewoszów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 641871-N-2018 
Data: 29/10/2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Gniewoszów, Krajowy numer identyfikacyjny 67022365200000, ul. Ul. Lubelska  16, 26920
  Gniewoszów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 621 50 03, e-mail 
inwestycje@gniewoszow.pl, faks 48 621 50 46. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.gniewoszow.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.1 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 
wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Gniewoszów o którym 
mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
( Dz.U.2018.1454 ) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wpis do rejestru zbierających 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz 1688) decyzję zezwalającą na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania, transportu odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 
24.05.2018 r. o odpadach ( tj. Dz. U. Z 2018 r., poz. 982 ) 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 
posiada:wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Gniewoszów o
którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach.( Dz.U.2018.1454 ) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,wpis do rejestru 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o 
którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21) 
prowadzonego przez Marszałka Województwa. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: 2018-11-07 
W ogłoszeniu powinno być: 2018-11-09 


