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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 402134 - 2012 data 17.10.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. 

kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, fax. 056 6398120. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu odpadów zgromadzonych 

na terenie placu magazynowego przy ulicy Kociewskiej 47-53 w Toruniu do Zakładu 

Unieszkodliwiania w miejscowości Zakurzewo gm. Grudziądz w celu ich zagospodarowania. 

Przewidywana ilość odpadów do przetransportowania w okresie realizacji usługi wynosi ok. 3 000 

Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości przedmiotu 

umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Usługa obejmuje wywóz zgromadzonych odpadów codziennie w okresie od 

podpisania umowy do 31.12.2012 r. minimum dwoma samochodami po dwa kursy dziennie. 

Przewidywana łączna ilość kilometrów wynosi 25 000. Usługa będzie realizowana od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 - 18.00. Zamawiający dopuszcza możliwość 

transportowania odpadów również w soboty od 6.00 - 14.00. Załadunek odpadów na samochody 

wykonawcy obywać się będzie sprzętem załadunkowym zamawiającego i na koszt 

zamawiającego. Wykonawca potwierdzi wykonanie usługi transportu odpadów na miesięcznej 

Karcie Przekazania Odpadu wystawionej przez Zamawiającego. Warunki płatności: 1. Podstawą 

do naliczenia należności za wykonany przedmiot umowy będzie miesięczna Karcie Przekazania 

Odpadu. 2. Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem na konto 

Zleceniobiorcy na podstawie wystawionej faktury VAT raz w miesiącu. 3. Termin płatności za 

wykonaną usługę nie krótszy niż 21 dni.  

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu odpadów o kodzie 

19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej 

obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiące frakcję podsitową 20 - 80 mm. z 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu ul. Kociewska 37/53 do 

Składowiska Odpadów w Zakurzewie pow. Grudziądzki w ilość 4 000 Mg . Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości przedmiotu umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Usługa obejmuje wywóz zgromadzonych odpadów codziennie w okresie od podpisania umowy 

do 31.12.2012 r. minimum trzema samochodami po dwa kursy dziennie. Przewidywana łączna 

ilość kilometrów wynosi 33 000. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w 



godzinach od 6.00 - 18.00. zamawiający dopuszcza możliwość transportowania odpadów 

również w soboty od 6.00 - 14.00. Załadunek odpadów na samochody wykonawcy obywać się 

będzie sprzętem załadunkowym zamawiającego i na koszt zamawiającego. Wykonawca 

potwierdzi wykonanie usługi transportu odpadów na miesięcznej Karcie Przekazania Odpadu 

wystawionej przez Zamawiającego..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).  

 W ogłoszeniu jest: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku :Warunek zostanie spełniony gdy:Wykonawca dysponowanie minimum 2 

samochodami samowyładowczymi o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 35 m3 i 

ładowności nie mniejszej niż 24 Mg wraz z obsługą..  

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku :Warunek zostanie spełniony gdy:Wykonawca dysponuje minimum 3 

samochodami samowyładowczymi o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 35 m3 i 

ładowności nie mniejszej niż 24 Mg wraz z obsługą..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).  

 W ogłoszeniu jest: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku o Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca będzie posiadać 

wymagane prawem ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC przewoźnika drogowego na 

kwotę minimum 100 000 PLN.  

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca 

będzie posiadać wymagane prawem ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC na 

samochody wykonujące usługę oraz OC przewoźnika drogowego na kwotę minimum 100 000 

PLN..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).  

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 25.10.2012 godzina 10:00, miejsce: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU 87-100 TORUŃ, ul. GRUDZIĄDZKA 159 

sekretariat..  

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 29.10.2012 godzina 10:00, miejsce: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU 87-100 TORUŃ, ul. GRUDZIĄDZKA 159 

sekretariat..  

 


