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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:630120-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Prasy do odpadów
2020/S 251-630120

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 229-563577)

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8790169280
Adres pocztowy: ul. Grudziądzka 159
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Pawlak
E-mail: adam.pawlak@mpo.torun.pl 
Tel.:  +48 566398144
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.mpo.torun.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa rozdrabniacza do odpadów
Numer referencyjny: DR/ZP-23/2020

II.1.2) Główny kod CPV
42996200 Prasy do odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego 
do odpadów: zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych, bioodpadów, drewnopochodnych oraz 
wielkogabarytowych zlokalizowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. 
Kociewska 37/53.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 229-563577

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
Zamiast:
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje, co najmniej 3 dostawy fabrycznie nowego rozdrabniacza wolnoobrotowego do 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, bioodpadów, odpadów drewnopochodnych oraz 
wielkogabarytowych o wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 PLN netto (jeden milion trzysta tysięcy złotych) 
oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Powinno być:
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje, co najmniej 3 dostawy fabrycznie nowego oferowanego rozdrabniacza wolnoobrotowego 
o wartości nie mniejszej niż 1 100 000,00 PLN netto (jeden milion sto tysięcy złotych) oraz załączy dowody 
określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/12/2020
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 08/01/2021
Czas lokalny: 11:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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