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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268149-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2018/S 118-268149

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 099-225697)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

PPUH „Radkom” Sp z o.o.
0000158960
ul. Witosa 76
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Milena Faryna
Tel.:  +48 483802000
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl 
Faks:  +48 483802033
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.radkom.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w nowo budowanej hali na terenie
ZUOK Radom
Numer referencyjny: 14/2018

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego
RDF w ramach zadania „Zaprojektowanie i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF w nowo
budowanej hali na terenie ZUOK Radom”, spełniającej wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) dla
Zamawiającego którym jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Radkom” Sp. z o.o. ul. Witosa
76, 26-600 Radom
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 099-225697

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:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
żąda:
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych
zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie:
1) zamówienie polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i rozruchu linii technologicznej do
mechanicznego przetwarzania odpadów
Oraz
2) zamówienie polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i rozruchu linii technologicznej
domechanicznego przetwarzania odpadów, funkcjonującej min. 12 miesięcy i wyposażonej w
rozdrabniaczkońcowy przeznaczony do rozdrabniania frakcji wysokokalorycznej
b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
1) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektant Technolog instalacji do produkcji RDF, posiadającą:
— kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
— ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży gospodarki
przetwarzania odpadów,
— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w projektowaniu technologii mechanicznego
przetwarzania odpadów.
2) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta – konstruktora budowy maszyn i urządzeń, posiadającą
następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
— ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu maszyn
i urządzeń,
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— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji
projektowych urządzeń, w szczególności: przenośników taśmowych i łańcuchowych, konstrukcji stalowych,
przesypów,wchodzących w skład technologii mechanicznego przetwarzania odpadów.
3) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika montażu linii technologicznej posiadającą:
— kwalifikacje: wykształcenie techniczne,
— ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w kierowaniu montażem linii technologicznych.
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
żąda:
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych
zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie:
1) zamówienie polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i rozruchu linii technologicznej do
mechanicznego przetwarzania odpadów
oraz
2) zamówienie polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i rozruchu linii technologicznej do
mechanicznego przetwarzania odpadów, funkcjonującej min. 6 miesięcy i wyposażonej w rozdrabniacz końcowy
przeznaczony do rozdrabniania frakcji wysokokalorycznej
b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
1) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektant Technolog instalacji do produkcji RDF, posiadającą:
— kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
— ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży gospodarki
przetwarzania odpadów,
— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w projektowaniu technologii mechanicznego
przetwarzania odpadów.
2) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta – konstruktora budowy maszyn i urządzeń, posiadającą
następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
— ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu maszyn
i urządzeń,
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— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji
projektowych urządzeń, w szczególności: przenośników taśmowych i łańcuchowych, konstrukcji stalowych,
przesypów,wchodzących w skład technologii mechanicznego przetwarzania odpadów.
3) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika montażu linii technologicznej posiadającą:
— kwalifikacje: wykształcenie techniczne,
— ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
— szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w kierowaniu montażem linii technologicznych.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/07/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 16/07/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


