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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444139-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarocin: Pojazdy do zbierania odpadów
2020/S 184-444139

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 163-396097)

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

Oficjalna nazwa: „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Adres pocztowy: Witaszyczki 1A
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kaniewska
E-mail: kaniewska@jarjarocin.pl 
Tel.:  +48 627400295
Adresy internetowe:
Główny adres: https://jarocin.ezamawiajacy.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu mobilnego – rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – samochód hakowy 
wraz z przyczepą do przewozu kontenerów
Numer referencyjny: ZGO/ZP/20/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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5.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup sprzętu mobilnego na potrzeby „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – 
Wielkopolskie Centrum Recyklingu”.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
1) część zamówienia nr 1: zakup samochodu hakowego;
2) część zamówienia nr 2: zakup przyczepy do przewozu kontenerów.
Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć oferty częściowe na jedną lub 
wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty 
częściowe może złożyć jeden Wykonawca.
Zamawiający informuje, że:
— dostawa sprzętu wliczona w cenę oferty,
— przeszkolenie personelu wliczone w cenę oferty (3 osoby),
— gwarancja min. 24 miesiące od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34100000-8 Pojazdy silnikowe,
34142000-4 Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze,
34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów,
34133000-8 Pojazdy ciężarowe z przyczepą,
34220000-5 Przyczepy, naczepy oraz cysterny samojezdne.
5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia tom III SIWZ.
5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera tom II SIWZ – Wzór umowy.
5.5. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia 
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających 
minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem 
lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5.6. Informacja nt. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące 
przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.
5.7. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą 
przedmiotu zamówienia;
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy;
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10 tomu I (IDW) SIWZ.

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

17/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 163-396097

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 05/10/2020
Czas lokalny: 11:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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