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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507926-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Maszyny przemysłowe
2018/S 222-507926

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 200-454079)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
250810478
pl. św. Józefa 5
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Macke
Tel.:  +48 627635654
E-mail: przetargi@czystemiasto.pl 
Faks:  +48 627635651
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czystemiasto.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw
Numer referencyjny: JRP.271.1.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
42000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja linii sortowania odpadów w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, POLSKA w ramach Projektu
pn. Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa OPZ – Część II SIWZ.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454079-2018:TEXT:PL:HTML
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3. Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie realizacji niniejszego zamówienia ze środków
pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W związku z tym Zamawiający zastrzega
możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, że wyznacza na dzień 26.10.2018 roku na godz. 11:00 termin przeprowadzenia wizji
lokalnej (zebrania Wykonawców) miejsca przeznaczonego pod realizację niniejszego zamówienia.

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

13/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454079

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiot zamówienia
1) Wykonanie projektu technologicznego docelowej modernizacji instalacji do sortowania odpadów
komunalnych w modernizowanej istniejącej i projektowanej nowej hali z uwzględnieniem wszystkich trzech
etapów modernizacji.
2) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wytycznych budowlanych dla projektowanej hali, wynikających
z projektu technologicznego, dotyczących wykonania robót budowlanych celem dostosowania istniejącej
hali sortowni oraz zaprojektowania nowej hali sortowni (zarówno ten projekt, jak i roboty budowlane z niego
wynikające nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia – stanowić będą odrębny kontrakt).
3) Weryfikacja projektów budowlanych, wykonawczych czy branżowych opracowanych w ramach
przeprowadzonego przez Zamawiającego oddzielnego postępowania przetargowego.
4) Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego określonego w Projekcie technologicznym w
etapie I. Całość wyposażenia zgodna z OPZ.
5) Montaż kompletnego wyposażenia technologicznego, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
Projektem technologicznym.
6) Wyznaczenie i trwałe oznakowanie dróg komunikacyjnych i transportowych (drogi i przejścia dla pieszych) w
obrębie hal.
7) Wymiana całego istniejącego sita bębnowego 80/200 mm na sito bębnowe 80/340 mm.
8) Modernizacja istniejącego wkładu/bębna sita bębnowego 20 mm.
9) Przebudowa układu przenośników podających i odbierających w obszarze istniejącego sita bębnowego
80/200 mm celem dostosowania do nowych funkcji technologicznych określonych w OPZ.
10) Przebudowa zsypów w istniejących kabinach sortowniczych, tak jak w wymaganiach dla nowych kabin
sortowniczych.
11) Wyposażenia instalacji w nową rozrywarkę worków oraz przenośnik kanałowy P002 w miejsce istniejących
oraz przenośniki P006, P301, P302, oraz system załadunku frakcji kompostowni w tym elementy 201AF001,
202AE001, 203AF001, w miejsce istniejących.
12) Dobór i kompletacja urządzeń, montaż oraz organizacja i koordynowanie wszystkich prac w zakresie
dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej zmodernizowanej linii sortowniczej.
13) Wykonanie instalacji zasilania lokalnego od miejsc ich doprowadzenia wykonanych przez wykonawcę nowej
hali sortowni do urządzeń technologicznych sortowni odpadów.
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14) Wykonanie nowego systemu sterowania oraz wizualizacji dla całej linii technologicznej po modernizacji
obejmującego zarówno obecnie istniejące, jak i nowowprowadzane urządzenia.
15) Wykonanie instalacji odpylania technologicznego separatora balistycznego i sortera optoelektronicznego
tworzyw sztucznych SO1TS oraz innych miejsc niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji instalacji z
możliwością podłączenia do istniejącego systemu w istniejącej hali sortowni.
16) Wykonanie systemu telewizji przemysłowej dla całej linii technologicznej po modernizacji.
17) Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej.
18) Uruchomienie i rozruch kompletnej zmodernizowanej linii sortowania odpadów.
19) Opracowanie instrukcji eksploatacji dla linii sortowania odpadów.
20) Przeprowadzenie rozruchów oraz szkoleń.
21) Przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej oraz technologicznej za kompletną zmodernizowaną linię
sortowania odpadów wraz z nowym systemem sterowania i wizualizacji.
22) Oznakowanie maszyn i zespołu maszyn (zmodernizowanej linii) znakiem CE i danymi identyfikującymi
producenta i maszynę.
23) Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej.
24) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji.
25) Przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającemu opracowań odnoszących się do
realizowanego zakresu zamówienia, w celu uzyskania przez Wykonawcę uzgodnień, opinii i pozwoleń
wymaganych przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i ochrony środowiska niezbędnych do zakończenia
procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia eksploatacji kompletnej, zmodernizowanej linii sortowania z wyłączeniem
pozwolenia zintegrowanego, które we współpracy z Wykonawcą uzyska Zamawiający.
26) Dostarczenie pakietu części szybko zużywających się.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia
1) Wykonanie projektu technologicznego docelowej modernizacji instalacji do sortowania odpadów
komunalnych w modernizowanej istniejącej i projektowanej nowej hali z uwzględnieniem wszystkich trzech
etapów modernizacji.
2) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wytycznych budowlanych dla projektowanej hali, wynikających
z projektu technologicznego, dotyczących wykonania robót budowlanych celem dostosowania istniejącej
hali sortowni oraz zaprojektowania nowej hali sortowni (zarówno ten projekt, jak i roboty budowlane z niego
wynikające nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia – stanowić będą odrębny kontrakt).
3) Weryfikacja projektów budowlanych, wykonawczych czy branżowych opracowanych w ramach
przeprowadzonego przez Zamawiającego oddzielnego postępowania przetargowego.
4) Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego określonego w Projekcie technologicznym w
etapie I. Całość wyposażenia zgodna z OPZ.
5) Montaż kompletnego wyposażenia technologicznego, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
Projektem technologicznym.
6) Wyznaczenie i trwałe oznakowanie dróg komunikacyjnych i transportowych (drogi i przejścia dla pieszych) w
obrębie hal.
7) Wymiana całego istniejącego sita bębnowego 80/200 mm na sito bębnowe 80/340 mm.
8) Modernizacja istniejącego wkładu/bębna sita bębnowego 20 mm.
9) Przebudowa układu przenośników podających i odbierających w obszarze istniejącego sita bębnowego
80/200 mm celem dostosowania do nowych funkcji technologicznych określonych w OPZ.
10) Przebudowa zsypów w istniejących kabinach sortowniczych, tak jak w wymaganiach dla nowych kabin
sortowniczych.
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11) Wyposażenia instalacji w nową rozrywarkę worków oraz przenośnik kanałowy P002 w miejsce istniejących
oraz przenośniki P006, P301, P302, oraz system załadunku frakcji kompostowni w tym elementy 201AF001,
202AE001, 203AF001, w miejsce istniejących.
12) Dobór i kompletacja urządzeń, montaż oraz organizacja i koordynowanie wszystkich prac w zakresie
dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej zmodernizowanej linii sortowniczej.
13) Wykonanie instalacji zasilania lokalnego od miejsc ich doprowadzenia wykonanych przez wykonawcę nowej
hali sortowni do urządzeń technologicznych sortowni odpadów.
14) Wykonanie nowego systemu sterowania oraz wizualizacji dla całej linii technologicznej po modernizacji
obejmującego zarówno obecnie istniejące, jak i nowo wprowadzane urządzenia.
15) Wykonanie instalacji odpylania technologicznego separatora balistycznego i sortera optoelektronicznego
tworzyw sztucznych SO1TS oraz innych miejsc niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji instalacji.
16) Wykonanie systemu telewizji przemysłowej dla całej linii technologicznej po modernizacji.
17) Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej.
18) Uruchomienie i rozruch kompletnej zmodernizowanej linii sortowania odpadów.
19) Opracowanie instrukcji eksploatacji dla linii sortowania odpadów.
20) Przeprowadzenie rozruchów oraz szkoleń.
21) Przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej oraz technologicznej za kompletną zmodernizowaną linię
sortowania odpadów wraz z nowym systemem sterowania i wizualizacji.
22) Oznakowanie maszyn i zespołu maszyn (zmodernizowanej linii) znakiem CE i danymi identyfikującymi
producenta i maszynę.
23) Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej.
24) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji.
25) Przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającemu opracowań odnoszących się do
realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (jeżeli dotyczy) w ramach zakresu zamówienia, w celu
uzyskania przez Wykonawcę ewentualnych (jeżeli będą wymagane) uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i ochrony środowiska.
26) Dostarczenie pakietu części szybko zużywających się.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/11/2018
Powinno być:
Data: 07/12/2018
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 25/01/2019
Powinno być:
Data: 04/02/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/11/2018
Powinno być:
Data: 07/12/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


