Ogłoszenie nr 2021/BZP 00210274/01 z dnia 2021-10-05

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie ścieków bytowych i technologicznych ze zbiorników
bezodpływowych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320737738
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Bogusława IV, 15
1.4.2.) Miejscowość: Stargard
1.4.3.) Kod pocztowy: 73-110
1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.4.7.) Numer telefonu: +48 91 5733536
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zzo.stargard.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo.stargard.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: Inna działalność

gospodarka odpadowa
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00210274/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-05 14:11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00195613/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu
ścieków bytowych i technologicznych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie
Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa i dostarczenie do Oczyszczalni Ścieków w
Stargardzie prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
(zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem wodnoprawnym nr SZ.RUZ.421.645.2019.IW z dnia 8 sierpnia 2019 r.)
Szacowane ilości ustalone na podstawie minionych 12 miesięcy:
- ścieki bytowe – 520 m3
- ścieki technologiczne – 8320 m3
Warunki odbioru ścieków:
- ścieki bytowe – odbiór jeden raz w tygodniu, w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00;
- ścieki technologiczne – odbiór na zgłoszenie, w zależności od warunków pogodowych, które
mają bezpośredni wpływ na ilości wytworzonych ścieków.
Wykonawca odbierze ścieki wozem asenizacyjnym o pojemności minimum 19 m3.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu
ścieków bytowych i technologicznych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie
Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa i dostarczenie do Oczyszczalni Ścieków w
Stargardzie prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
(zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem wodnoprawnym nr SZ.RUZ.421.645.2019.IW z dnia 8 sierpnia 2019 r.)
Szacowane ilości ustalone na podstawie minionych 12 miesięcy:
- ścieki bytowe – 520 m3
- ścieki technologiczne – 8320 m3
Warunki odbioru ścieków:
- ścieki bytowe – odbiór jeden raz w tygodniu, w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00;
- ścieki technologiczne – odbiór na zgłoszenie, w zależności od warunków pogodowych, które
mają bezpośredni wpływ na ilości wytworzonych ścieków.
Wykonawca odbierze ścieki wozem asenizacyjnym o pojemności minimum 15 m3.
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) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane
zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
wykaże, że: dysponuje minimum jednym wozem asenizacyjny o pojemności nie mniejszej niż 19
m3 niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
200.000 zł.
Po zmianie:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
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a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane
zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
wykaże, że: dysponuje minimum jednym wozem asenizacyjny o pojemności nie mniejszej niż 15
m3 niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
200.000 zł.
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