
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 39237-2013 z dnia 2013-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ożarów 

Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć 

dachowych stanowiących własność osób fizycznych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających 

azbest składowanych... 

Termin składania ofert: 2013-03-22  

Numer ogłoszenia: 111968 - 2013; data zamieszczenia : 20.03.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  39237 - 2013 data 14.03.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8610700 

do 702, fax. 015 8611136. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.1.  

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o 

kodzie: 170601 - materiały izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Zgodnie z zapisami cyt. ustawy (art. 233 ust. 1), 

zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują 

ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia 

wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, lub z dniem uzyskania wpisu do tego 

rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Utworzenie rejestru ma nastąpić do 

trzech lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Do wydawania zezwoleń na transport 

odpadów do czasu utworzenia rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach tj. 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póź. zm.). Ocena spełniania 

tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów 

niebezpiecznych o kodzie: 170601 - materiały izolacyjne zawierające azbest,lub 170605- materiały 

konstrukcyjne zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Zgodnie z zapisami cyt. ustawy (art. 233 ust. 1), zezwolenia na transport 

odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki 
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zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy 

wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Utworzenie rejestru ma nastąpić do trzech lat od dnia wejścia w 

życie nowej ustawy o odpadach. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia 

rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

(t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póź. zm.). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana 

na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.  

W ogłoszeniu jest:  22.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-

530 Ożarów pokój nr 11 (sekretariat)..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 25.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie, ul. 

Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11 (sekretariat)..  
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