Ogłoszenie nr 500104546-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546618-N-2018
Data: 17/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy
numer identyfikacyjny 510734049, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. 89 555 20 10, e-mail b.baginska@zgok.olsztyn.pl, a.sowinska@zgok.olsztyn.pl,
faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zgok.olsztyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 12 miesięcy od daty podpisania
umowy, przy czym: 1.1. pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w nie wcześniej niż 2 tygodnie
licząc od dnia wysłania pierwszego zgłoszenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego;
1.2. wszystkie następne dostawy częściowe będą realizowane w terminie do 6 tygodni licząc od
dnia wysłania zgłoszenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego. 2. Do upływu terminu
realizacji zamówienia Zamawiający może złożyć oświadczenie o jego przedłużeniu.
Oświadczenie może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać różne okresy przedłużenia łącznie
maksymalnie do czasu wyczerpania zakresu zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 12 miesięcy od daty

podpisania umowy, przy czym: 1.1. pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w terminie do
dwóch tygodni licząc od dnia wysłania pierwszego zgłoszenia zamówienia częściowego przez
Zamawiającego, za wyjątkiem: a. taśm przenośników oraz uszczelek bram komór (pozycja 2, 21,
40, 53, 54, 55 Formularza cenowego) , których pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w
terminie do czterech tygodni licząc od dnia wysłania pierwszego zgłoszenia zamówienia
częściowego przez Zamawiającego, b. pomiaru położenia Encoder CEV-84-M (V4A) (pozycja 50
Formularza cenowego), którego pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w terminie do ośmiu
tygodni licząc od dnia wysłania pierwszego zgłoszenia zamówienia częściowego przez
Zamawiającego. 1.2. wszystkie następne dostawy częściowe będą realizowane w terminie do 6
tygodni licząc od dnia wysłania zgłoszenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego. 2. Do
upływu terminu realizacji zamówienia Zamawiający może złożyć oświadczenie o jego
przedłużeniu. Oświadczenie może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać różne okresy
przedłużenia łącznie maksymalnie do czasu wyczerpania zakresu zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
minimalny warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że należycie
wykonał, a w przypadku przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy części zamiennych do
przenośników obrotowych i/lub przesuwnych i/lub rewersyjnych o wartości minimum 50.000 zł
netto każda. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oraz w przypadku
korzystania z potencjału innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP
niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy: a. jeden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę wykaże, że samodzielnie należycie wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
zamówienia, o których mowa w ppkt 1;. b. jeden z podmiotów, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca samodzielnie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia, o których mowa w ppkt 1. c.

Niniejszy warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy wszyscy Wykonawcy
wspólnie składający ofertę albo Wykonawca i podmioty, na których zasoby powołuje się
Wykonawca jedynie łącznie wykażą się wykonaniem zamówień, o których mowa w ppkt 1.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia minimalny warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że
należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy części zamiennych do
przenośników obrotowych i/lub przesuwnych i/lub rewersyjnych i/lub taśmowych, i/lub
łańcuchowych i/lub przesiewaczy wibracyjnych o wartości minimum 50.000 zł netto każda.
Zamawiający uzna również spełnienie ww. warunku, jeżeli opisane wyżej dostawy zrealizowane
były w ramach usług serwisowych 2. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę
oraz w przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22
a ustawy PZP niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy: a. jeden z
Wykonawców wspólnie składających ofertę wykaże, że samodzielnie należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie zamówienia, o których mowa w ppkt 1;. b. jeden z podmiotów, na którego zasoby
powołuje się Wykonawca samodzielnie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia,
o których mowa w ppkt 1. c. Niniejszy warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy
wszyscy Wykonawcy wspólnie składający ofertę albo Wykonawca i podmioty, na których zasoby
powołuje się Wykonawca jedynie łącznie wykażą się wykonaniem zamówień, o których mowa w
ppkt 1.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-05-17, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-05-18, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych do
instalacji Segmentu Biologicznego Przetwarzania (SBP) w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK) w tym do: a. Instalacji transportu bliskiego –
system automatycznego załadunku TEG produkcji Eggersmann Anlagenbau GmbH, składający
się z podzespołów oznaczonych w dokumentacji techniczno-ruchowej symbolami od F13-02 do
F13-08.S; b. Instalacji Biosuszenia produkcji Eggersmann Anlagenbau GmbH wymienionych w
Części III SIWZ pn. OPZ. 2. W ramach niniejszego zamówienia dla części wymienionych w
OPZ, dopuszcza się skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, dla wszystkich lub tylko
niektórych pozycji, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą
zwiększenia ilości części zamiennych wymienionych w OPZ o ilości wskazane w kolumnie pn.
„opcja zwiększenia”. Maksymalny możliwy zakres zamówienia w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z opcji podano w kolumnie pn. „łączna ilość”. 3. Dostawy będą realizowane: a.
sukcesywnie, b. w terminie do 6 tygodni od daty zamówienia, przy czym pierwsza dostawa
nastąpi nie wcześniej niż 2 tygodnie od daty pierwszego zamówienia, c. zamówienie będzie
składane nie później niż na 3 tygodnie przed ww. terminami lub przebiegami przewidzianymi do
wymiany części w DTR z zachowaniem zastrzeżenia ust. 3 lit. b. d. wg potrzeb wynikających z
rzeczywistych przebiegów i obciążenia maszyn. 4. Okres gwarancji Przedmiotu zamówienia
będzie wynosił 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego/Dowodu
Dostawy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części
zamiennych do instalacji Segmentu Biologicznego Przetwarzania (SBP) w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK) w tym do: a. Instalacji
transportu bliskiego – system automatycznego załadunku TEG produkcji Eggersmann
Anlagenbau GmbH, składający się z podzespołów oznaczonych w dokumentacji technicznoruchowej symbolami od F13-02 do F13-08.S; b. Instalacji Biosuszenia produkcji Eggersmann
Anlagenbau GmbH wymienionych w Części III SIWZ pn. OPZ. 2. W ramach niniejszego
zamówienia dla części wymienionych w OPZ, dopuszcza się skorzystanie z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub

części, dla wszystkich lub tylko niektórych pozycji, jednorazowo bądź w kilku częściach.
Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości części zamiennych wymienionych w OPZ o
ilości wskazane w kolumnie pn. „opcja zwiększenia”. Maksymalny możliwy zakres zamówienia
w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji podano w kolumnie pn. „łączna ilość”. 3.
Dostawy będą realizowane: a. sukcesywnie, b. w terminach określonych w Sekcji II.9) c.
zamówienie będzie składane nie później niż na 3 tygodnie przed ww. terminami lub przebiegami
przewidzianymi do wymiany części w DTR, d. wg potrzeb wynikających z rzeczywistych
przebiegów i obciążenia maszyn. 4. Okres gwarancji Przedmiotu zamówienia będzie wynosił 12
miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego/Dowodu Dostawy.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

