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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75918-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Konin: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2020/S 032-075918

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 013-026405)

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
Adres pocztowy: ul. Sulańska 13
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414
Kod pocztowy: 62-510
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosława Michalak
E-mail: zam.pub@mzgok.konin.pl 
Tel.:  +48 632468179
Faks:  +48 632469291
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzgok.konin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Koninie w latach 2020 i 2021 wraz z dostawą materiałów i części zamiennych
Numer referencyjny: DZ.361-1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
50000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Koninie, w latach 2020 i 2021, w szczególności:
a) wykonanie przeglądu okresowego;
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b) dokonanie niezbędnych napraw oraz dostawa i wymiana części uzgodnionych z Zamawiającym w celu
utrzymania ciągłości ruchu zakładu;
c) dostawa do magazynu części wskazanych przez Zamawiającego, które nie zostały bezpośrednio
zamontowane lub stanowią uzupełnienie stanów magazynowych części będących w posiadaniu Zamawiającego
i wydanych do bieżącego remontu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, część II pkt 4.

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

12/02/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 013-026405

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
Część nr: 1, 2, 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Koninie, w latach 2020 i 2021 w szczególności:
a) wykonanie przeglądu okresowego,
b) dokonanie niezbędnych napraw oraz dostawa i wymiana części uzgodnionych z Zamawiającym w celu
utrzymania ciągłości ruchu zakładu,
c) przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych instalacji w 2020 roku,
d) dostawa do magazynu części wskazanych przez Zamawiającego, które nie zostały bezpośrednio
zamontowane lub stanowią uzupełnienie stanów magazynowych części będących w posiadaniu Zamawiającego
i wydanych do bieżącego remontu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ część II pkt 4.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Koninie, w latach 2020 i 2021, w szczególności:
a) wykonanie przeglądu okresowego;
b) dokonanie niezbędnych napraw oraz dostawa i wymiana części uzgodnionych z Zamawiającym w celu
utrzymania ciągłości ruchu zakładu;
c) dostawa do magazynu części wskazanych przez Zamawiającego, które nie zostały bezpośrednio
zamontowane lub stanowią uzupełnienie stanów magazynowych części będących w posiadaniu Zamawiającego
i wydanych do bieżącego remontu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, część II pkt 4.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 1, 2, 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego ZTUOK wraz z dostawą materiałów i części zamiennych
w roku 2020 i 2021 oraz modernizacja w 2020 r. systemu czyszczenia kotła - cz. kotłowa
Część nr: 1
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Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego ZTUOK wraz z dostawą materiałów i części zamiennych
w 2020 r. i 2021 r. oraz modernizacja w 2020 r. systemu odbioru popiołu- urz.oczyszczania splin
Część nr: 2
Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego ZTUOK wraz z dostawą materiałów i części zamiennych
w 2020 r. i 2021 r. oraz modernizacja w 2020 roku kieszeni odwadniającej - urządz. elektroenerget
Część nr: 3
Powinno być:
Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 – część kotłowa
Część nr: 1
Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 – urządzenia oczyszczania
spalin
Część nr: 2
Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 – urządzenia
elektroenergetyczne
Część nr: 3
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: 1, 2, 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia zgodnie z ustawą o dozorze
technicznym z dnia 21.12.2000 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 667) do prowadzenia działalności w zakresie:
Dla części I
1) naprawy kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i
zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i
zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z
turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych,
rurociągów technologicznych,
2) modernizacji podestów ruchomych, suwnic, wciągników, wyciągarek, wózków jezdniowych.
Dla części II
1) naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych dla materiałów ciekłych zapalnych,
elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych
2) modernizacji podestów ruchomych, suwnic, wciągników, wyciągarek, wózków jezdniowych.
Dla części III
Naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych dla materiałów ciekłych zapalnych,
rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych,
Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada
aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 667) wymaganych w
postępowaniu. dla części I, części II i części III
W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany, gdy jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia.



Dz.U./S S32
14/02/2020
75918-2020-PL

Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 4 / 5

14/02/2020 S32
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 5

Powinno być:
Dla części I i II:
N – do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników
bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników
bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów
przesyłowych, rurociągów technologicznych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów
technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących,
rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących,
N – do naprawy dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, dźwigów
budowlanych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi
przenośnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wciągarek elementów urządzeń dźwignicowych, dźwigników,
elementów dźwigów, wózków jezdniowych.
Dla części III:
N – do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub
żrących, kotłów parowych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących
kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych
do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.
Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego
aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 poz.667) wymagane w
postępowaniu dla części I, części II i części III.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany gdy jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1, 2, 3
Zamiast:
c) Skieruje do wykonania zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości
- Wymagania w zakresie tego warunku szczegółowo zostały opisane w SIWZ część IV pokt 6.II.3 lit. c
Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada wykaz
osób skierowanych do realizacji zamówienia........ W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.
Powinno być:
c) Skieruje do wykonania zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości
– Wymagania w zakresie tego warunku szczegółowo zostały opisane w SIWZ, część IV pkt 6.II.3 lit. c oraz
zmianie do SIWZ w powyższym zakresie zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego wykaz
osób skierowanych do realizacji zamówienia ...
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten
składają wspólnie.
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2020
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 04/05/2020
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Numer sekcji: III.2.2
Część nr: 1, 2, 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
Warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ (dla każdej części). Zmiany postanowień
umowy zawarte są w § 14 załącznika nr 5
Powinno być:
Warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ (dla każdej części) oraz zmianie do
SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiany postanowień umowy zawarte są w § 14
załącznika nr 5.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 06/03/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 06/03/2020
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


