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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: "EKO-REGION" sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl 
Tel.:  +48 446330815
Faks:  +48 446330819
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eko-region.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie i montaż linii sortowniczej Z/I Dylów/ 2020

II.1.2) Główny kod CPV
30132000 Maszyny sortujące

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę projektu linii składającej się z urządzeń i maszyn 
do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów (I, II i III etap) oraz dostawa, montaż, uruchomienie, 
przeprowadzenie pracy próbnej urządzeń i maszyn (I etap) wraz z wykonaniem prac towarzyszących w ramach 
I etapu, w hali sortowni i na terenie do niej przylegającym, na obszarze zakładu/instalacji w Dylowie, gm. 
Pajęczno. Zakres prac musi zostać wykonany w oparciu o umowę oraz jej załączniki, tj.:
1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy;
2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;
3) Rysunek nr 1 – załącznik nr 3 do umowy;
4) Rysunek nr 2 – załącznik nr 4 do umowy;
5) Projekt hali sortowni – załącznik nr 5 do umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zamowieniapubliczne@eko-region.pl
http://www.eko-region.pl/
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: BednarskiP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-180298
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 001-000380
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/12/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
— Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania,
— Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp,
— Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 300 
000,00 PLN. Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 09 luty 
2020 r. godz.: 12.00.
Powinno być:
— Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania,
— Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp,
— Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 300 
000,00 PLN. Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 15 luty 
2020 r. godz.: 12.00.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/02/2021
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380-2021:TEXT:PL:HTML

