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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157272-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Pieszyce: Usługi związane z odpadami
2018/S 071-157272

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 055-121200)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
ul. Bielawska 6
Pieszyce
58-250
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Koniec-Rupa
Tel.:  +48 748365350
E-mail: akoniec-rupa@ecopieszyce.pl 
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ecopieszyce.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w
Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie
Numer referencyjny: 1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do obsługi Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologicznego
Centrum Odzysku w Bielawie, w ramach rozbudowy i modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu
zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń, w podziale na 3 części
zamówienia, tj.:
Część nr 1: Rozbudowa i modernizacja istniejącej linii sortowniczej
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Część nr 2: Dostawa: Ładowarki teleskopowej do załadunku przy selektywnej zbiórce, Ładowarki teleskopowa
do załadunku przy kompostowaniu, Samochodu hakowiec 2 osiowego, wózka widłowego z chwytakiem
Część nr 3: 1. Przerzucarka (dopuszcza się używaną)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 055-121200

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wymaga się, aby zakres dostaw obejmował co najmniej:
• Rozrywarkę worków wyposażoną w zasobnię z ruchomą podłogą – min. 1 urządzenie,
• Kabinę sortowniczą – min. 1 szt.
• Nadtaśmowy separator metali żelaznych - min. 1 szt.,
• Separator balistyczny 1-pokładowy zastosowany do rozdzielenia odpadów frakcji >80 mm lub suchej frakcji
odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej na frakcję 2D, 3D i odsiew, o wydajności min. 80 m3 - min. 1
urządzenie,
• Separatory optyczne do automatycznego sortowania z frakcji 3D po separatorze balistycznym na frakcje
materiałowe np. PET transparentny, PET zielony, PET niebieski, HDPE - min. 3 urządzenia,
• Prasę kanałową o sile zgniotu min. 80 ton, wyposażonej w perforator butelek PET, umożliwiająca prasowanie
frakcji materiałowych kierowanych do odzysku - min. 1 urządzenie,
• Stację sprężonego powietrza – min. 1 stacja,
Powinno być:
Wymaga się, aby zakres dostaw obejmował co najmniej:
• Rozrywarkę worków – min. 1 urządzenie,
• Kabinę sortowniczą – min. 1 szt.,
• Nadtaśmowy separator metali żelaznych – min. 1 szt.,
• Separator balistyczny zastosowany do rozdzielenia odpadów frakcji >80 mm lub suchej frakcji odpadów

pochodzących ze zbiórki selektywnej na frakcję 2D, 3D i odsiew, o wydajności min. 80 m3 – min. 1 urządzenie,
• Separatory optyczne do automatycznego sortowania z frakcji 3D po separatorze balistycznym na frakcje
materiałowe np. PET transparentny, PET zielony, PET niebieski, HDPE – min. 3 urządzenia,
• Prasę kanałową o sile zgniotu min. 80 ton, wyposażonej w perforator butelek PET, umożliwiająca prasowanie
frakcji materiałowych kierowanych do odzysku – min. 1 urządzenie,
• Stację sprężonego powietrza – min. 1 stacja.
Numer sekcji: II.2.5)
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
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Powinno być:
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Numer sekcji: II.2.5)
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania techniczne / Waga: 35Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
Powinno być:
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


