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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61

8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.

Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.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: a)wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonym przez wójta, burmistrza lub

prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, b)zezwolenie na transport odpadów.”

W ogłoszeniu powinno być: a)wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub

prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, b) wpis do Rejestr wprowadzających produkty, produkty w

opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797)w zakresie
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dotyczącym transportujących odpady o kodzie 20 02 01.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: 11.7.Aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez starostę

właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady – na

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. (Dz. U. 2018 poz.21 z późn. zm.).

W ogłoszeniu powinno być: 11.7. Aktualny wpis do Rejestru wprowadzających produkty,

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwy organ

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.

797) w zakresie dotyczącym transportujących odpady o kodzie 20 02 01

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: 15.5 Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form: 1) pisemnej - w

zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem: „Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na

terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o.” –

Nie otwierać do dnia 03.06.2020 r. godz. 12:15” lub 2) elektronicznej - za pośrednictwem

„Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan w terminie najpóźniej do dnia 03.06.2020 r.

godz. 12:00

W ogłoszeniu powinno być: 15.5 Ofertę należyć złożyć w jednej z dwóch form: 1) pisemnej

- w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem: „Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na

terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o.” –

Nie otwierać do dnia 19.06.2020 r. godz. 12:15” lub 2) elektronicznej - za pośrednictwem

„Formularza do złożenia oferty” dostępnego na platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan w terminie najpóźniej do dnia 19.06.2020 r.

godz. 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.
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Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: 03.06.2020

W ogłoszeniu powinno być: 19.06.2020
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