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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 57088140100000, 
ul. Toniszewo  31, 62-104  Pawłowo Żońskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 85 118, e-mail 
biuro@msok.pl, faks 67 342 60 56.  
Adres strony internetowej (url): www.msok.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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wpis do bazy BDO 
oraz inne wymagane prawem zezwolenia do wykonywania usługi tzn. : a) zezwolenie na transport odpadów o 
kodzie 19 05 03 lub umowa z podmiotem, który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na transport ww. 
odpadów, b) zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 lub umowa z podmiotem, który będzie 
wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na zagospodarowanie ww. odpadów, Ocena spełniania warunku będzie 
dokonana na podstawie złożonego na wezwanie dokumentu zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz 
zezwoleń, o których mowa w niniejszym punkcie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
W ogłoszeniu powinno być: 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile to 
wynika z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają : a) wpis 
do bazy BDO ze wskazaniem numeru rejestrowego wykonawcy, lub b) umowę z podmiotem, który będzie 

wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na transport ww. odpadów, c) zezwolenie na zagospodarowanie 
odpadów o kodzie 19 05 03 lub umowa z podmiotem, który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na 
zagospodarowanie ww. odpadów, Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego na 
wezwanie dokumentu zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz zezwoleń, o których mowa w niniejszym 
punkcie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.  
Punkt: 5.1)  
W ogłoszeniu jest: 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia następujących dokumentów: 1) zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 05 03; 2) wpis do Rejestru 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO 
prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie odpowiadającym co najmniej opisowi 
przedmiotu zamówienia;  
W ogłoszeniu powinno być: 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1) wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających 
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego 
Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie odpowiadającym co najmniej opisowi przedmiotu zamówienia lub 2) umowę z 
podmiotem, który będzie wykonywał te usługi wraz z zezwoleniem na transport ww. odpadów, 3) zezwolenie na 
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 lub umowa z podmiotem, który będzie wykonywał te usługi wraz z 
zezwoleniem na zagospodarowanie ww. odpadów, Następne dokumenty otrzymują kolejność 4) i 5)  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-13, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-14, godzina: 13:00,  

 


