
 

 

 
 

Warszawa, dnia: 7.07.2020 r. 
 

 
 
 

00 879 
 

Modyfikacje Zapytania ofertowego 
 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 
208. 
 
 
Zamawiający informuje, że dokonał następujących modyfikacji: 
 

Miejsce, 
w którym znajduje się 

zmieniany tekst 
Zamiast: Powinno być: 

Zapytanie ofertowe,  

ust. I pkt. 1. ppkt. 2) 

2) odpadów segregowanych i 
gromadzonych selektywnie tj.: 

− papieru i tektury (kod wg katalogu odpadów 
15 01 01),  

− opakowania ze szkła (kod wg katalogu 
odpadów 15 01 07),  

− tworzywa sztuczne (kod wg katalogu 
odpadów 15 01 06),  

− odpady zielone (kod wg katalogu odpadów 
20 02 01), 

− bioodpady (kod wg katalogu odpadów 20 01 
05),  

− gabaryty, 
z  terenu Głównego Urzędu Statystycznego 
w Warszawie przy al. Niepodległości 208. 

2) odpadów segregowanych i 
gromadzonych selektywnie tj.: 

− papieru i tektury (kod wg katalogu odpadów 
15 01 01),  

− opakowania ze szkła (kod wg katalogu 
odpadów 15 01 07),  

− tworzywa sztuczne (kod wg katalogu 
odpadów 15 01 06),  

− odpady zielone (kod wg katalogu odpadów 
20 02 01), 

− bioodpady (kod wg katalogu odpadów 20 01 
08),  

− gabaryty, 
z  terenu Głównego Urzędu Statystycznego 
w Warszawie przy al. Niepodległości 208. 

formularz Oferty, 
Załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego 
ust. II pkt. 1. ppkt. 1)b) 

b) odpadów segregowanych i 
gromadzonych selektywnie tj.: 

− papieru i tektury (kod wg katalogu odpadów 
15 01 01),  

− opakowania ze szkła (kod wg katalogu 
odpadów 15 01 07),  

− tworzywa sztuczne (kod wg katalogu 
odpadów 15 01 06),  

− odpady zielone (kod wg katalogu odpadów 
20 02 01), 

b) odpadów segregowanych i 
gromadzonych selektywnie tj.: 

− papieru i tektury (kod wg katalogu odpadów 
15 01 01),  

− opakowania ze szkła (kod wg katalogu 
odpadów 15 01 07),  

− tworzywa sztuczne (kod wg katalogu 
odpadów 15 01 06),  

− odpady zielone (kod wg katalogu odpadów 
20 02 01), 
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str. 2 
 

Miejsce, 
w którym znajduje się 

zmieniany tekst 
Zamiast: Powinno być: 

− bioodpady (kod wg katalogu odpadów 20 01 
05),  

− gabaryty, 
z  terenu Głównego Urzędu Statystycznego 
w Warszawie przy al. Niepodległości 208. 

− bioodpady (kod wg katalogu odpadów 20 01 
08),  

− gabaryty, 
z  terenu Głównego Urzędu Statystycznego 
w Warszawie przy al. Niepodległości 208. 

 
Modyfikacja stanowi integralną część Zapytania ofertowego. 

Treść modyfikacji Zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz Oferty – 
zmieniony w dniu 7 lipca 2020 r. (plik w formacie doc.), zostały zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 

Małgorzata Sołtyszewska 
 

Dyrektor Departamentu 
Administracyjno-Budżetowego 
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