
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie 

na sezon grzewczy 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005332296

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Człuchowska 26

1.4.2.) Miejscowość: Przechlewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 77-320

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk@zgk.przechlewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.przechlewo.biuletyn.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka komunalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141726/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-29 13:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00140729/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprasowanej słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon
grzewczy 2022/2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, w ilości 400 ton w kostkach (balotach
prostokątnych). Parametry balotów
prostokątnych: Wymiary: wysokość - od 0,5 m do 1,20 m; szerokość - 1,20 m; długość - od 2,20 m do 2,80 m; Waga: 300 –
550 kg; Średnia wilgotność słomy: nie więcej niż 20%. Zamawiający dopuszcza dostawy słomy pszennej, żytniej,
rzepakowej lub przenżytniej. Dostawy będą odbywały się partiami, w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia
przez Zamawiającego. Zamówienia na poszczególne partie, będą składane e-mailem, przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego, a w przypadku nagłej potrzeby mogą być składane telefonicznie.
Zamawiający w każdym zamówieniu (na poszczególne partie), określi jego wielkość, zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Poszczególne partie słomy będą dostarczane do kotłowni osiedlowej mieszczącej się w Przechlewie na os.
Juźkowa 7.
Wykonawca zapewnia właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanej słomy. Wszelkie
koszty, w tym koszty transportu oraz koszty materiałów, potrzebne do realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
Dostarczenie słomy w ustalonym terminie będzie
odbywać się o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego. Rozładunek słomy z pojazdów nastąpi siłami Zamawiającego.
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Zamawiający wymaga, aby słoma podczas składowania u Wykonawcy była przechowywana w budynku lub okryta folią.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają projektowane postanowienia umowy
stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprasowanej słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon
grzewczy 2022/2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, w ilości 500 ton w kostkach (balotach
prostokątnych). Parametry balotów
prostokątnych: Wymiary: wysokość - od 0,5 m do 1,20 m; szerokość - 1,20 m; długość - od 2,20 m do 2,80 m; Waga: 300 –
550 kg; Średnia wilgotność słomy: nie więcej niż 20%. Zamawiający dopuszcza dostawy słomy pszennej, żytniej,
rzepakowej lub przenżytniej. Dostawy będą odbywały się partiami, w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia
przez Zamawiającego. Zamówienia na poszczególne partie, będą składane e-mailem, przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego, a w przypadku nagłej potrzeby mogą być składane telefonicznie.
Zamawiający w każdym zamówieniu (na poszczególne partie), określi jego wielkość, zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Poszczególne partie słomy będą dostarczane do kotłowni osiedlowej mieszczącej się w Przechlewie na os.
Juźkowa 7.
Wykonawca zapewnia właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanej słomy. Wszelkie
koszty, w tym koszty transportu oraz koszty materiałów, potrzebne do realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
Dostarczenie słomy w ustalonym terminie będzie
odbywać się o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego. Rozładunek słomy z pojazdów nastąpi siłami Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby słoma podczas składowania u Wykonawcy była przechowywana w budynku lub okryta folią.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają projektowane postanowienia umowy
stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.
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