
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opróżnianie zbiorników i transport ścieków III/ 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: 44 633-05-15

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 00147494/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-12 14:27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00147012/01

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: 
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
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Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży:
• ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane na podstawie art. 7 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
• ważną umowę z oczyszczalnią ścieków gotową na przyjęcie ścieków dostarczonych pojazdem
Wykonawcy.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
4. Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada specjalistyczny
pojazd asenizacyjny wyposażony w zbiornik (cysternę) o minimalnej pojemności:
• dla Zadania 1- Zakład/Instalacja w Julkowie- minimalna pojemność zbiornika (cysterny) 22 m³;
• dla Zadań od 2 do 5- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie minimalnej pojemności
zbiornika (cysterny).

Po zmianie: 
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży:
• ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane na podstawie art. 7 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
• ważną umowę z oczyszczalnią ścieków gotową na przyjęcie ścieków bytowych dostarczonych
pojazdem Wykonawcy.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
4. Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada specjalistyczny
pojazd asenizacyjny wyposażony w zbiornik (cysternę) o minimalnej pojemności:
• dla Zadania 1- Zakład/Instalacja w Julkowie- minimalna pojemność zbiornika (cysterny) 22 m³;
• dla Zadań od 2 do 5- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie minimalnej pojemności
zbiornika (cysterny).
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