Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana i tagowanie pojemników II/ 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
1.4.9.) 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
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00320579/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
Przed zmianą:
1. Stosownie do treści art. 455 ust.1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian w zawartej umowie w zakresie:
a) Terminu realizacji – w następujących przypadkach i zakresie:
Zmiana terminu zakończenia świadczenia usług (bez zmiany zakresu i wartości umowy),
wynikająca z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, tj. w przypadku braku dostępności
pojemników na posesjach w ilości uniemożliwiającej zrealizowanie umowy w terminie pierwotnie
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określonym.
b) Ilości pojemników przewidzianych do tagowanie i/lub wymiany w przypadku zmniejszenia ich
liczby do 10 % od ilości wskazanych w § 1 dla czynności wymiany, odtargowania i otagowania
pojemników.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
Po zmianie:
1. Stosownie do treści art. 455 ust.1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian w zawartej umowie w zakresie:
a) Terminu realizacji – w następujących przypadkach i zakresie:
Zmiana terminu zakończenia świadczenia usług (bez zmiany zakresu i wartości umowy),
wynikająca z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, tj. w przypadku braku dostępności
pojemników na posesjach w ilości uniemożliwiającej zrealizowanie umowy w terminie pierwotnie
określonym.
b) Ilości pojemników przewidzianych do tagowania i/lub wymiany w przypadku zmniejszenia ich
liczby do 20% od ilości wskazanych w §1 dla czynności wymiany, odtagowania i otagowania
pojemników.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
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