Ogłoszenie nr 500074507-N-2018 z dnia 06-04-2018 r.
Żagań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539293
Data: 05-04-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Żagań o Statusie Miejskim, Krajowy numer identyfikacyjny 52679400000, ul. Plac
Słowiański 17, 68100 Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 771 040, e-mail
jchlostowska@um.zagan.pl, faks 684 771 017.
Adres strony internetowej (url): urzadmiasta.zagan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 2
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 3) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego wykonywania prac w
zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, w szczególności na następujących
terenach: Bulwar nad Bobrem, ciąg spacerowy nad kanałem, Park przy Szkole Podstawowej Nr
7 oraz ulice zlokalizowane w centrum miasta: Plac Słowiański, ul. Warszawska, ul. Szprotawska,
Rynek, ul. Długa, ul. Keplera, ul. Libelta, ul. Bracka, ul. Słowackiego, ul. Teatralna, ul.
Szlachetna, ul. Wałowa, ul. Gimnazjalna, ul. Łużycka, ul. Kopernika, ul. Brodatego;
W ogłoszeniu powinno być: 3) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego wykonywania
prac w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta na wszystkich: - drogach,
chodnikach oraz parkingach wymienionych w załączniku do SIWZ, - przystankach
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autobusowych wymienionych w załączniku do SIWZ, - chodnikach, alejach, schodach
terenowych oraz placach gminnych wymienionych w załączniku do SIWZ, - placach zabaw
dla dzieci podanych w załączniku do SIWZ

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: 2
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 9) odpady usunięte z terenu powierzonego do
oczyszczania Wykonawca powinien przekazać do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych (bądź instalacji zastępczych) właściwej dla regiony zachodniego
gospodarki odpadami komunalnymi w województwie lubuskim. Zgodnie z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych
stanowi Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary,

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: 2
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 10) Przy prowadzeniu prac w zakresie
mechanicznego i ręcznego oczyszczania na terenie miasta Żagań zabrania się stosowania
oprysków środkami chemicznymi na ulicach, chodnikach, alejkach, trawnikach, parkingach,
placach gminnych, przystankach autobusowych i schodach terenowych.
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