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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Grudziądzka 159

Miejscowość:  Toruń Kod pocztowy:  87-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 566398119

Osoba do kontaktów:  Renata Markiewicz

E-mail:  renata.markiewicz@mpo.torun.pl Faks:  +48 56698120

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.mpo.torun.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wyposażenie technologicznego instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie kompostowania
wraz z montażem

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Zamawiający wymaga dostawy kompletnego wyposażenia technologicznego instalacji do biologicznego
przetwarzania w procesie kompostowania frakcji odpadów o granulacji 0-80 mm wydzielonej mechanicznie
w sortowni zmieszanych odpadów komunalnych. Zastosowane rozwiązanie technologiczne również
winno zapewnić możliwość kompostowania odpadów zielonych oraz bioodpadów zbieranych selektywnie.
Zamawiający wymaga aby instalacja oparta była na zestawie tuneli/modułów (8 sztuk) o dł. 30 m, szer. 6,5 m
oraz wysokości min. 2,1 m. o pojemności zasypowej min. 390 m3, samodzielnie obudowanych, wyposażonych
w system aktywnego napowietrzania i odprowadzaniem gazów procesowych, z zabezpieczeniem
uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery poprzez
zastosowanie oddychającego, wodoodpornego przykrycia (membrany) wykonanego z odpowiedniego materiału
zapewniającego stałe warunki kompostowania.Zamawiający przewiduje, że w instalacji do kompostowania
będzie przetwarzanych ok. 23 000 Mg/rok odpadów frakcji 0-80 mm o ciężarze nasypowym 0,55 Mg/m3. Czas
trwania procesu intensywnego kompostowania w zamkniętym bioreaktorze winien wynosić max.4 tygodnie.
Czas procesu dla fazy dojrzewania, wynosić będzie min. 8 tygodni.
Przyjęte w ofercie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz sposób prowadzenia procesu winny spełniać
wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział II siwz. Integralną częścią niniejszej siwz jest
projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę sporządzając ofertę.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 44614310  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
TK/ZP-26/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_159czwirm7
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-169397   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 238-392146  z dnia:  11/12/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
07/12/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3) Czas zakończenia lub termin
realizacji

Zamiast:
Okres w miesiącach: 9 (od
udzielenia zamówienia)

Powinno być:
Okres w miesiącach: 11 miesięcy
od zawarcia umowy. Dostawy
będą realizowane w częściach wg
harmonogramu , który stanowi zał.7 -
Roydyia III siwy

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-001287
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