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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:  Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w
Bielsku-Białej

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Krakowska 315 d

Miejscowość:  Bielsko-Biała Kod pocztowy:  43-300 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 338297590

Osoba do kontaktów:  1. w zakresie merytorycznym - Piotr Prochot, Grzegorz Fąferko w sprawach dotyczących
procedury zamówień publicznych Anna Wolak-Danecka

E-mail:  poczta@zgo.bielsko.pl Faks:  +48 338297592

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zgo.bielsko.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:
Rozbudowa budynku kompostowni o nadawę i dodatkowe cztery bioreaktory przy ulicy Krakowskiej 315 d w
Bielsku-Białej w ramach Projektu pn. " Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta
Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego"

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

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa budynku kompostowni o nadawę i dodatkowe cztery
bioreaktory przy ulicy Krakowskiej 315 d w Bielsku-Białej w ramach Projektu pn. „Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Białej i gmin powiatu bielskiego” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności Nr POIS.02.01.00-00-003/08.
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlano-montażowe związane z rozbudową istniejącej kompostowni
odpadów biologicznie rozkładalnych wraz zapleczem socjalno-biurowym, wchodzącej w skład Zakładu
Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej – Lipniku ul. Krakowska 315d. Zakład spełnia wymagania Najlepszej
Dostępnej Techniki (BAT), stąd też realizowane zadanie inwestycyjne również musi spełnić te wymogi.
Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kompletny i uzgodniony projekt
budowlany rozbudowy kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zakładzie Gospodarki Odpadami
w Bielsku-Białej Lipniku.
Zamawiający dopuszcza rozbudowę kompostowni polegającą na zintegrowaniu technologicznym nowych
obiektów (bioreaktorów) z aktualnie pracującą instalacją, jednak pod warunkiem zagwarantowania właściwej
pracy całej powstałej w ten sposób instalacji oraz udzielenia gwarancji na wszystkie jej połączone elementy, jak
i dopuszcza budowę odrębnego systemu technologicznego dla planowanych dodatkowych 4 bioreaktorów.
Nowa instalacja kompostowania/stabilizacji tlenowej będzie przetwarzała:
- odpady zielone (odpady ogrodowe - trawa liście, gałęzie, byliny itp.)
- odpady biodegradowalne w postaci tzw. odpadów „mokrych” (zanieczyszczone odpady kuchenne, liście trawa
gałęzie, środki higieniczne, ręczniki papierowe itp.),
- frakcję 0-80 wydzieloną na sortowni.
Główny strumień odpadów stanowić będą odpady biodegradowalne tzw. „mokre”, których skład obrazuje
sprawozdanie z badania morfologii tych odpadów, będące załącznikiem do przedmiotowego dokumentu.
W oparciu o w/w projekt budowlany i pozwolenie na budowę, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia i złożoną ofertę, Wykonawca opracuje szczegółowy projekt wykonawczy,
który przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
W zakresie przygotowania realizacji przedmiotowego zamówienia został wykonany Projekt Budowlany
rozbudowy kompostowni z zapleczem socjalno – biurowym na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami
S.A. w Bielsku-Białej w ramach projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta
Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego.”
W ramach rozbudowy kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zakładzie Gospodarki Odpadami
Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej realizowane będą obiekty wyszczególnione w projekcie budowlanym.
Prace związane z rozbudową kompostowni odpadów biologicznie rozkładalnych obejmują:
- budowę hali przyjęcia odpadów biodegradowalnych i ich przygotowania do procesu kompostowania wraz
zamontowaniem wymaganego wyposażenia technologicznego, (w tym do dezodoryzacji) dostarczonego przez
Wykonawcę,
- budowę czterech bioreaktorów do kompostowania/stabilizacji tlenowej bioodpadów wraz dostawą oraz
zamontowaniem kompletnego wyposażenia technicznego, niezbędnego do prawidłowego prowadzenia
procesu technologicznego, gwarantującego otrzymanie kompostu/stabilizatu odpowiadającego obowiązującym
wymogom prawnym, a także wyposażenie nowo zbudowanych bioreaktorów
w niezbędne oprogramowanie komputerowe do sterowania przebiegiem procesu kompostowania odpadów,
zbliżonym do programu kontrolującego pracę już funkcjonujących komór, co zagwarantuje prawidłowe
funkcjonowanie całej kompostowni
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- budowę układu oczyszczania powietrza z płuczka wodną i filtrem biologicznym wraz wypełnieniem jego złoża,
- budowę budynku zaplecza socjalno-biurowego wraz z wyposażeniem.
Szczegółowe informacje związane z opisem zamówienia przedstawiono w Części III SIWZ - Opisie Przedmiotu
Zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
Dodatkowe przedmioty 45213280  
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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)
3/ZP/ZGO/2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_danecka
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-012042   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 022-034884  z dnia:  31/01/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/01/2015  (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:
IV.3.4

Zamiast:
9.3.2015 - 09:30

Powinno być:
23.3.2015 - 09:30

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
09/03/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
23/03/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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:
02/03/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-028764
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