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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Śremskie Wodociągi sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63095715000000, ul. ul. 

Parkowa  8, 63-100  Śrem, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 28 30 459, e-mail 

m.niewinski@sremskiewodociagi.pl, faks 61 28 30 296.  

Adres strony internetowej (url): http://sremskiewodociagi.biuletyn.net/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie 

zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że: w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali należycie nie mniej niż 2 dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności 

do 2 odrębnych podmiotów eksploatujących linię technologiczną FuelCal®, przetwarzających 

komunalne osady ściekowe w celu produkcji produktu nawozowego w postaci polepszacza 

gleby lub nawozu mineralno-organicznego, o przydatności wapna będącego przedmiotem 

oferty w prowadzonym przez nich procesie technologicznym, skutkującej wytwarzaniem 

pełnowartościowego produktu nawozowego, którego parametry zapewniają jego zbywalność 

na rynku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Nie  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia 

publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonali należycie nie mniej niż 2 dostawy wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności, o 

wielkości nie mniejszej niż 500 Mg każda z dostaw, do 2 odrębnych podmiotów 

eksploatujących oczyszczalnię ścieków i linię technologiczną FuelCal® przetwarzającą osady 

ściekowe (kod odpadu 19 08 05) powstające na tej oczyszczalni, w celu produkcji produktu 

nawozowego w postaci polepszacza gleby lub nawozu mineralno-organicznego, z 

zastrzeżeniem konieczności stwierdzenia przydatności wapna będącego przedmiotem oferty 

w prowadzonym przez te podmioty procesie technologicznym, skutkującej wytwarzaniem 

pełnowartościowego produktu nawozowego, którego parametry zapewniają jego zbywalność 

na rynku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Nie  



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-09-11, godzina: 12:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > pl  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-09-17, godzina: 12:30, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > pl  

 


