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Ogłoszenie nr 500073892-N-2017 z dnia 12-12-2017 r.
Mikołów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 626770-N-2017
Data: 05/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
posiada: - aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wydane
przez właściwy organ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289). Schronisko objęte jest
nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do rejestru podmiotów prowadzących
działalność nadzorowaną i posiadającym weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z art. 5
ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.) - zezwolenie na prowadzenia
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Mikołów
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zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289),
W ogłoszeniu powinno być: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
na terenie gminy Mikołów zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289),

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: - dysponowanie co najmniej jednym środkiem
transportu do przewozu zwierząt spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2017 r. , poz. 1840), - dysponowanie specjalistycznym
sprzętem do wyłapywania zwierząt, - dysponowanie urządzeniem do odczytywania danych z
mikroprocesorów wszczepionych zwierzętom w celu identyfikacji ich właściciela. - gotowość
schroniska wskazanego w treści oferty do przyjęcia około 125 bezdomnych zwierząt z terenu
gminy Mikołów wraz z zapewnieniem im kompleksowej dożywotniej opieki.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: - dysponowanie co najmniej jednym
środkiem transportu do przewozu zwierząt spełniającym warunki określone w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2017 r. , poz. 1840), - dysponowanie
specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt, - dysponowanie urządzeniem do
odczytywania danych z mikroprocesorów wszczepionych zwierzętom w celu identyfikacji ich
właściciela - dysponowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, które będzie przyjmować
wyłapane zwierzęta z terenu Gminy Mikołów i zapewniać dożywotnią opieke, - schronisko
objęte jest nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do rejestru podmiotów
prowadzących działalność nadzorowaną i posiadającym weterynaryjny numer identyfikacyjny
zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.) gotowość schroniska wskazanego w treści oferty do przyjęcia około 125 bezdomnych zwierząt
z terenu gminy Mikołów wraz z zapewnieniem im kompleksowej dożywotniej opieki,
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-13, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-18, godzina 10:00
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