
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa drut-umowa ramowa/2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "EKO-REGION" sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590765381

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bawełniana 18

1.4.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 633-08-15

1.4.8.) Numer faksu: 44 633-08-19

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@eko-region.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00168260/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-02 14:29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00161462/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
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Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250 000,00 zł.
Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie - potencjału technicznego, jeżeli
Wykonawca przedstawi wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy
te zostały wykonane należycie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia minimum: 
• dostawy/dostaw drutu żarzonego o wartości minimum 200 000,00 zł netto zrealizowanej dla
jednego odbiorcy w okresie minimum 12 miesięcy (maksymalnie 36 miesięcy).
Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Po zmianie: 
Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie - potencjału technicznego, jeżeli
Wykonawca przedstawi wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy
te zostały wykonane należycie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia minimum: 
• dostawy/dostaw drutu żarzonego o wartości minimum 200 000,00 zł netto zrealizowanej dla
jednego odbiorcy w okresie minimum 12 miesięcy (maksymalnie 36 miesięcy).
Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
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