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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Usług Komunalnych Tadeusz
Drozdowski

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Bielawska 6

Miejscowość:  Pieszyce Kod pocztowy:  58-250 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul.
Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław

Tel.: +49 717159104

Osoba do kontaktów:  Monika Marciniak

E-mail:  zuk@pro.onet.pl Faks:  +49 717159104

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zuk.net.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i
odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz
z zakupem i montażem urządzeń

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do obsługi Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologicznego
Centrum Odzysku w Bielawie, w ramach rozbudowy instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających
odpady ulegające biodegradacji, wraz z dostawą i montażem urządzeń, w podziale na:
1) wybrane elementy linii sortowniczej;
2) ciągnik siodłowy z naczepą wywrotką 42 m3 i naczepą z ruchomą podłogą 90 m3 – 2 zestawy;
3) ciągnik komunalny (rolniczy) z: przyczepą – 2 szt., osprzętem do oczyszczania, w tym: zamiatarka,
piaskarka, pług do odśnieżania, pług wirnikowy;
4) samochód hakowiec 3 osiowy z przyczepą;
5) samochód hakowiec 2 osiowy;
6) 5 szt. kontenerów KP 8 i 5 szt. kontenerów KP 36;
7) samochód 2 osiowy z beczką asenizacyjną pod system hakowy z instalacją do oczyszczania kanalizacji
WUKO;
8) urządzenia do przerzucania kompostu;
9) wózki widłowe z chwytakami – 2 szt.;
10) ładowarka z chwytakiem;
11) ładowarka teleskopowa z osprzętem;
12) samochód osobowy do przewozu pracowników 9-cio osobowy.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ – pn. Opis
przedmiotu zamówienia (tj. OPZ)

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 42417200  
Dodatkowe przedmioty 34144710  
 16700000  
 43261000  
 43261100  
 34928480  
 34110000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
3/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nmarcimo
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-089612   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 132-242643  z dnia:  11/07/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/07/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis przedmiotu
zamówienia

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa sprzętu do obsługi
Zakładu Gospodarki Odpadami –
Ekologicznego
Centrum Odzysku w Bielawie,
w ramach rozbudowy instalacji
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych
i odpadów pozostałych po
selektywnym zbieraniu odpadów
zawierających
odpady ulegające biodegradacji,
wraz z dostawą i montażem
urządzeń, w podziale na:
1) wybrane elementy linii
sortowniczej;
2) ciągnik siodłowy z naczepą
wywrotką 42 m3 i naczepą z
ruchomą podłogą 90 m3 – 2
zestawy;
3) ciągnik komunalny (rolniczy) z:
przyczepą – 2 szt., osprzętem do
oczyszczania, w tym: zamiatarka,

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa sprzętu do obsługi
Zakładu Gospodarki Odpadami –
Ekologicznego
Centrum Odzysku w Bielawie,
w ramach rozbudowy instalacji
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych
i odpadów pozostałych po
selektywnym zbieraniu odpadów
zawierających
odpady ulegające biodegradacji,
wraz z dostawą i montażem
urządzeń, w podziale na:
1) Część nr 1 zamówienia
obejmująca dostawę wybranych
elementów linii sortowniczej:
- rozrywarki do worków:
- sita dyskowego do odseparowania
frakcji drobnej 0-25 mm,
- separatora nadtaśmowego na
magnesy stałe,
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piaskarka, pług do odśnieżania, pług
wirnikowy;
4) samochód hakowiec 3 osiowy z
przyczepą;
5) samochód hakowiec 2 osiowy;
6) 5 szt. kontenerów KP 8 i 5 szt.
kontenerów KP 36;
7) samochód 2 osiowy z beczką
asenizacyjną pod system hakowy
z instalacją do oczyszczania
kanalizacji
WUKO;
8) urządzenia do przerzucania
kompostu;
9) wózki widłowe z chwytakami – 2
szt.;
10) ładowarka z chwytakiem;
11) ładowarka teleskopowa z
osprzętem;
12) samochód osobowy do przewozu
pracowników 9-cio osobowy.

- separatora optycznego do DHPE i
folii,
- automatycznej belownicy
kanałowej,
- separatora optycznego do frakcji
PET,
- separatora optycznego do butelek
PET,
- separatora optycznego do frakcji
PP i PS,
- separatora balistycznego do frakcji
ciężkiej, mobilny z własną szafą
sterującą,
- separatora optycznego do
odseparowania kartonów i papieru,
- systemu do sprężania powietrza
wraz z instalacją rozprowadzającą
do separatorów optycznych,
- przenośniki;
2) Część nr 2 zamówienia
obejmująca dostawę:
- ciągnika siodłowego z naczepą
wywrotką 42 m3 i naczepą z
ruchomą podłogą 90 m3 – 2
zestawy;
3) Część nr 3 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- ciągnika komunalnego (rolniczego)
z: przyczepą – 2 szt. Z osprzętem do
oczyszczania, takim jak: zamiatarka,
piaskarka, pług do odśnieżania, pług
wirnikowy;
4) Część nr 4 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- samochód 2-osiowy z hakiem,
- samochód 3-osiowy z hakiem i
przyczepą;
5) Część nr 5 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- samochód 2 osiowy z beczką
asenizacyjną pod system hakowy
z instalacją do oczyszczania
kanalizacji;
6) Część nr 6 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- urządzenia do przerzucania
kompostu;
7) Część nr 7 zamówienia,
obejmująca dostawę:
wózki widłowe z chwytakami – 2 szt.;
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8) Część nr 8 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- koparki kołowej z chwytakiem,
- ładowarka teleskopowa z
osprzętem;
9) Część nr 9 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- samochód osobowy do przewozu
pracowników 9-cio osobowy;
10) Część nr 10 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- 5 szt. kontenerów KP 8,
- 5 szt. kontenerów KP 36.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa sprzętu do obsługi
Zakładu Gospodarki Odpadami –
Ekologicznego
Centrum Odzysku w Bielawie,
w ramach rozbudowy instalacji
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych
i odpadów pozostałych po
selektywnym zbieraniu odpadów
zawierających
odpady ulegające biodegradacji,
wraz z dostawą i montażem
urządzeń, w podziale na:
1) wybrane elementy linii
sortowniczej;
2) ciągnik siodłowy z naczepą
wywrotką 42 m3 i naczepą z
ruchomą podłogą 90 m3 – 2
zestawy;
3) ciągnik komunalny (rolniczy) z:
przyczepą – 2 szt., osprzętem do
oczyszczania, w tym: zamiatarka,
piaskarka, pług do odśnieżania, pług
wirnikowy;
4) samochód hakowiec 3 osiowy z
przyczepą;
5) samochód hakowiec 2 osiowy;
6) 5 szt. kontenerów KP 8 i 5 szt.
kontenerów KP 36;
7) samochód 2 osiowy z beczką
asenizacyjną pod system hakowy
z instalacją do oczyszczania
kanalizacji
WUKO;
8) urządzenia do przerzucania
kompostu;

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa sprzętu do obsługi
Zakładu Gospodarki Odpadami –
Ekologicznego
Centrum Odzysku w Bielawie,
w ramach rozbudowy instalacji
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych
i odpadów pozostałych po
selektywnym zbieraniu odpadów
zawierających
odpady ulegające biodegradacji,
wraz z dostawą i montażem
urządzeń, w podziale na:
1) Część nr 1 zamówienia
obejmująca dostawę wybranych
elementów linii sortowniczej:
- rozrywarki do worków:
- sita dyskowego do odseparowania
frakcji drobnej 0-25 mm,
- separatora nadtaśmowego na
magnesy stałe,
- separatora optycznego do DHPE i
folii,
- automatycznej belownicy
kanałowej,
- separatora optycznego do frakcji
PET,
- separatora optycznego do butelek
PET,
- separatora optycznego do frakcji
PP i PS,
- separatora balistycznego do frakcji
ciężkiej, mobilny z własną szafą
sterującą,
- separatora optycznego do
odseparowania kartonów i papieru,
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9) wózki widłowe z chwytakami – 2
szt.;
10) ładowarka z chwytakiem;
11) ładowarka teleskopowa z
osprzętem;
12) samochód osobowy do przewozu
pracowników 9-cio osobowy.

- systemu do sprężania powietrza
wraz z instalacją rozprowadzającą
do separatorów optycznych,
- przenośniki;
2) Część nr 2 zamówienia
obejmująca dostawę:
- ciągnika siodłowego z naczepą
wywrotką 42 m3 i naczepą z
ruchomą podłogą 90 m3 – 2
zestawy;
3) Część nr 3 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- ciągnika komunalnego (rolniczego)
z: przyczepą – 2 szt. Z osprzętem do
oczyszczania, takim jak: zamiatarka,
piaskarka, pług do odśnieżania, pług
wirnikowy;
4) Część nr 4 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- samochód 2-osiowy z hakiem,
- samochód 3-osiowy z hakiem i
przyczepą;
5) Część nr 5 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- samochód 2 osiowy z beczką
asenizacyjną pod system hakowy
z instalacją do oczyszczania
kanalizacji;
6) Część nr 6 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- urządzenia do przerzucania
kompostu;
7) Część nr 7 zamówienia,
obejmująca dostawę:
wózki widłowe z chwytakami – 2 szt.;
8) Część nr 8 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- koparki kołowej z chwytakiem,
- ładowarka teleskopowa z
osprzętem;
9) Część nr 9 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- samochód osobowy do przewozu
pracowników 9-cio osobowy;
10) Część nr 10 zamówienia,
obejmująca dostawę:
- 5 szt. kontenerów KP 8,
- 5 szt. kontenerów KP 36.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

d) dla części 4 przedmiotu
zamówienia:

Powinno być:

d) dla części 4 przedmiotu
zamówienia:
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III.2.3) Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów

co najmniej jedną dostawę
samochodu 2 osiowego z hakiem
o wartości minimum 300.000 PLN
brutto i co najmniej jedną dostawę
samochodu 3 osiowego z przyczepą
o wartości minimum 550.000 PLN
brutto;

co najmniej jedną dostawę
samochodu 2 osiowego z hakiem
o wartości minimum 300.000 PLN
brutto i co najmniej jedną dostawę
samochodu 3 osiowego o wartości
minimum 350.000 PLN brutto;

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-095207
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