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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292409-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
2019/S 119-292409
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 110-268746)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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 Zagospodarowania 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:
Usługa polegająca na rozdrobnieniu, odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12
Numer referencyjny: ZZO-ZZ-341-14-2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90513000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Usługa kompleksowa polegająca na rozdrobnieniu odpadów przy użyciu rozdrabniacza wstępnego do frakcji
wielkogabarytowych a następnie na sukcesywnym odbiorze, zagospodarowaniu i poddaniu procesowi odzysku,
odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
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odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w ilości
3 000 [Mg] do dnia 31.12.2019 r.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 110-268746

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Usługa kompleksowa polegająca na rozdrobnieniu odpadów przy użyciu rozdrabniacza wstępnego do frakcji
wielkogabarytowych a następnie na sukcesywnym odbiorze, zagospodarowaniu i poddaniu procesowi odzysku,
odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w ilości
3 000 [Mg] do dnia 31.12.2019 r.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, zagospodarowaniu i poddaniu
procesowi odzysku, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z przetwarzania odpadów
wielkogabarytowych w ilości 3 000 [Mg] do dnia 31.12.2019 r.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Usługa kompleksowa polegająca na rozdrobnieniu odpadów przy użyciu rozdrabniacza wstępnego do frakcji
wielkogabarytowych a następnie na sukcesywnym odbiorze, zagospodarowaniu i poddaniu procesowi odzysku,
odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w ilości
3.000 [Mg] do dnia 31.12.2019 r.
Zamówienie obejmuje kompletną usługę sprzętem specjalistycznym przystosowanym do rozdrobnienia
odpadów wielogabarytowych (urządzenie mobilne) w ilości do 3 000 Mg odpadów wielkogabarytowych na
terenie Placu Odpadów Wielkogabarytowych w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.
Wykonawca zobowiązany jest podstawić maszynę w lokalizacji Zamawiającego, w ciągu 3 dni od dnia
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Operatora do obsługi Rozdrabniacza, umożliwiającego pracę
maszyny od 8 do 10 h dziennie na terenie Instalacji. Zamawiający zapewnia załadunek odpadów do maszyny
rozdrabniającej do maksymalnej wysokości załadunku 3 500 mm.
Zamawiający zapewnia paliwo oraz Adblue niezbędne do pracy urządzenia w trakcie wykonywania usługi.
Koszty związane z naprawami, konserwacją, bieżąca eksploatacją urządzenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca musi zapewnić odbiór odpadów w ciągu pierwszego tygodnia po podpisaniu umowy w ilości
minimum 400 Mg.
Zamawiający zapewnia załadunek odpadów kodzie 19 12 12 przewidzianych do transportu przy ul.
Meteorytowej 1 w Suchym Lesie. Środki transportu Wykonawcy muszą być dostosowane do załadunku
maszynami Zamawiającego.
Odbiór odpadów odbywać się będzie od godziny 7:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku.
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Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, zagospodarowaniu i poddaniu
procesowi odzysku, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z przetwarzania odpadów
wielkogabarytowych w ilości 3 000 [Mg] do dnia 31.12.2019 r.
Wykonawca musi zapewnić odbiór odpadów w ciągu pierwszego tygodnia po podpisaniu umowy w ilości
minimum 400 Mg.
Zamawiający zapewnia załadunek odpadów kodzie 19 12 12 przewidzianych do transportu przy ul.
Meteorytowej 1 w Suchym Lesie. Środki transportu Wykonawcy muszą być dostosowane do załadunku
maszynami Zamawiającego. Odbiór odpadów odbywać się będzie od godziny 7:00 do 19:00 od poniedziałku do
piątku.
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 50 % masy opadów. Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, że wskazane ilości są szacunkowymi i nie upoważniają Wykonawcy do roszczeń w stosunku do
Zamawiającego, jeśli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca nie odbierze zakładanej ilości
odpadów.
Powinno być:
Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 30 % masy opadów. Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, że wskazane ilości są szacunkowymi i nie upoważniają Wykonawcy do roszczeń w stosunku do
Zamawiającego, jeśli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca nie odbierze zakładanej ilości
odpadów.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/06/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

24/06/2019
S119
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/3

