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Burmistrz Łomianek  
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 

tel. 22 888 98 01, fax. 22 888 98 02 
 

       
        Łomianki, dnia 23.03.2020 r.  

RZP. 271.11.2020       
         
         Wykonawcy  
 
Dotyczy: RZP.271.11.2020  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców 
oraz obsługa Gminnego Punktu Odbierania Odpadów w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r.” 
 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) dokonuje zmiany zapisów  
SIWZ. W punktach poniżej poprawia oczywistą omyłkę pisarską w zakresie Numeru Dziennika 
ustaw, który  prawidłowo  został wskazany w Opisie przedmiotu Zamówienia.  
 
w  pkt 5.1.2.1.1 SIWZ było:  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualne 
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Gminy Łomianki 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. 2020, poz. 150 ze zm),  

 
w  pkt 5.1.2.1.1 SIWZ jest: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada aktualne 
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Gminy Łomianki  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. 2019, poz. 2010 ze zm.),  
 
w  pkt 6.1.8.1  SIWZ było: Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez 
Burmistrza Gminy Łomianki na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020, poz. 150 ze zm),  

 
w  pkt 6.1.8.1  SIWZ jest : Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez 
Burmistrza Gminy Łomianki na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. 2019, poz. 2010 ze zm),  

 
Niniejsze pismo  należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 
 
 
Sprawę prowadzi:   
Aneta Witkowska/Tomasz Baran 
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 888 98 43  
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