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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:682120-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnice: Urządzenia do recyklingu
2022/S 237-682120

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 220-631849)

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

Oficjalna nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 555-20-72-738
Adres pocztowy: Nowy Dwór 35
Miejscowość: Chojnice
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Kod pocztowy: 89-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.
E-mail: sekretariat@zzonowydwor.pl 
Tel.:  +48 523987846
Faks:  +48 523355061
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zzonowydwor.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zzonowydwor/proceedings

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: ZP/ZZO/9/2022

II.1.2) Główny kod CPV
42914000 Urządzenia do recyklingu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”. Przedmiot zamówienia należy 
wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zwanym dalej OPZ) będącym załącznikiem nr 6 do SWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/12/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 220-631849

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:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie wraz z rozruchem, którego
przedmiotem była dostawa instalacji lub urządzeń do produkcji RDF o wartości minimum 2 mln zł brutto
b) dysponuje co najmniej niżej wymienionymi osobami, które będą realizować przedmiot zamówienia:
b.1.) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Technologa posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego w tym biorącą udział w co najmniej jednym rozruchu maszyny lub urządzenia do produkcji paliwa
alternatywnego RDF lub 1 montażu w/w instalacji.
b.2.) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, odpowiedzialną za koordynację całości
obowiązków Wykonawcy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem dot. dostaw o
wartości min. 2 000 000,00 złotych brutto.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie wraz z rozruchem, którego 
przedmiotem była dostawa instalacji lub urządzeń do produkcji RDF o wartości minimum 2 mln zł brutto albo 
co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i instalację urządzeń takich jak rozdrabniacz wstępny, 
przesiewacz bębnowy, kabina sortownicza, przenośniki i sterowanie całej linii, wchodzących w skład instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych i produkcji RDF wraz z ich rozruchem o wartości urządzeń do produkcji 
RDF minimum 2 mln zł brutto.
b) dysponuje co najmniej niżej wymienionymi osobami, które będą realizować przedmiot zamówienia:
b.1.) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Technologa posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego w tym biorącą udział w co najmniej jednym rozruchu maszyny lub urządzenia do produkcji paliwa
alternatywnego RDF lub 1 montażu w/w instalacji.
b.2.) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, odpowiedzialną za koordynację całości
obowiązków Wykonawcy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem dot. dostaw o
wartości min. 2 000 000,00 złotych brutto.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 09:00
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Powinno być:
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/03/2023
Powinno być:
Data: 08/03/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 09:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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