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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Komunalna 4
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
E-mail: katarzynawydra@saniko.com.pl 
Tel.:  +48 544123866
Faks:  +48 544121804
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saniko.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortownia odpadów komunalnych wraz z 
zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczanych urządzeń z istniejącą linią (...)
Numer referencyjny: BZ/ZP.15/21/12/20

II.1.2) Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego 
sortownia odpadów komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczanych 
urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w ramach realizacji etapu 
II modernizacji istniejącej linii sortowniczej, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Etap II modernizacji istniejącej linii 
technologicznej będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz Koncepcją modernizacji istniejącej linii sortowniczej w RZUOK w 
Machnaczu stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

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

18/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:katarzynawydra@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Saniko
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177236
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636748
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) osiągnął minimalny obrót za okres ostatnich 3 lat obrotowych w obszarze objętym zamówieniem w kwocie 
minimum 10.000.000 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 zł;
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5.000.0000 zł.
Zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. XI pkt. 1 ppkt. 1.2. lit. a)-c) SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) osiągnął minimalny obrót za okres ostatnich 3 lat obrotowych w obszarze objętym zamówieniem w kwocie 
minimum 10.000.000 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 zł;
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5.000.000 zł;
zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. XI pkt. 1 ppkt. 1.2. lit. a)-c) SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636748-2020:TEXT:PL:HTML

