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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka zo. o., Krajowy numer identyfikacyjny 363140843, ul. Kotlarska  42, 50-151 

Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 574708883, e-mail biuro@dpr.org.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.dpr.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca winien wykazać, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum187

000,00. PLN. Zakresem ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, powinna być objęta odpowiedzialność deliktowa oraz

kontraktowa, w tym odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zastosowaniem przez Wykonawcę niewłaściwych

materiałów lub odpadów przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z

przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z

usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz odpowiedzialność za koszty usunięcia i

zastąpienia wadliwej rzeczy przez rzecz wolną do wad. W celu potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca na

wezwanie Zamawiającego przedkłada Zamawiającemu następujące dokumenty:(...)

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca winien wykazać, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia

minimum187 000,00. PLN. Zakresem ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, powinna być objęta odpowiedzialność

deliktowa oraz kontraktowa. W celu potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego

przedkłada Zamawiającemu następujące dokumenty:(...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2) Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: UWAGA! Jeżeli Wykonawca, w odrębnym postępowaniu o udzielenie
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zamówienia publicznego, zamierza równolegle ubiegać się o udzielenie zamówienia na wykonywanie prac związanych z

zamknięciem i rekultywacją innych składowisk odpadów pozostających w zarządzie Zamawiającego, a w tych

odrębnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publinczego również przewidziano obowiązek w postaci wykazania

się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykaząć, że posiada

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż łączna wartość

wszystkich sum ubezpieczenia określona w SIWZ dla poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia

publicznego.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: zapis wykreślono
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