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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.
7831689634
al. Marcinkowskiego 11
Poznań
61-827
Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Zagospopdarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.
Tel.: +48 618530813
E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
Faks: +48 618530842
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.odpady.poznan.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa Mobilnego Przesiewacza Gwiaździstego
Numer referencyjny: ZZO/ZZ-341-10/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
43411000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
• Przesiewacz musi być urządzeniem separującym na trzy frakcje o minimalnej wydajności eksploatacyjnej 20
Mg/h dla kompostu o wilgotności 50-70%.
• Urządzeniem musi być mobilne:
- przystosowane do transportu na duże odległości samochodem typu hakowiec, zbudowanym na ramie
wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz zaczep hakowy na
wysokości 1.570 mm.
- przystosowane do lokalnego przemieszczania za pomocą koparko-ładowarki kołowej lub/i ciągnika rolniczego
poprzez hydraulicznie wysuwane koła.
• Masa urządzenia przygotowanego do transportu maksymalnie 12.500 kg. Wymiary transportowe:
Długość max. 8.500 mm
Szerokość max. 2.600 mm
Wysokość max 2.600 mm

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: odpady
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-082310
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 106-241279
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/06/2018

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: I.3
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
podadresem: www.odpady.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.odpady.poznan.pl/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: Informacje o opcjach
Zamiast:
Zakres opcji dotyczy możliwości wykonania w ramach przedmiotu umowy czynności w zakresie serwisu
gwarancyjnego dostarczanego urządzenia. W ramach przeglądu Wykonawca zobowiązany jest wykonać
wszystkie te prace, które są niezbędne do zachowania gwarancji w czasie jej trwania.
W ofercie Wykonawca winien wskazać Cenę za dostarczenie urządzenia będącego przedmiotem
zamówienia,oraz oddzielnie cenę za wykonanie przeglądów gwarancyjnych.
Powinno być:
Zakres opcji dotyczy możliwości wykonania w ramach przedmiotu umowy czynności w zakresie serwisu
gwarancyjnego dostarczanego urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji jednak nie dłużej niż w okresie
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36 miesięcy (lub 3000 motogodzin). W ramach przeglądu Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie te
prace, które są niezbędne do zachowania gwarancji w czasie jej trwania (zgodnie z DTR urządzenia)..
W ofercie Wykonawca winien wskazać Cenę za dostarczenie urządzenia będącego przedmiotem zamówienia,
oraz oddzielnie cenę za wykonanie przeglądów gwarancyjnych ze wskazaniem poszczególnych prac
serwisowych. Ponadto szczegółowe wymagania dotyczące opcji zostały określone w załączniku do SIWZ - wzór
umowy do pobrania na stronie wskazanej w sekcji I.3 Ogłoszenia
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania zrealizowane
naterenie krajów Unii Europejskiej polegające na dostarczeniu min. 1 sita gwiaździstego lub sita bębnowego o
wartości min. 680 000 PLN brutto każde. Wykaz dostaw.
Powinno być:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania polegające
na dostarczeniu min. 1 sita gwiaździstego lub sita bębnowego o wartości min. 680 000 zł brutto każde.Wykaz
dostaw.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

