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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102514-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechanów: Maszyny przemysłowe
2021/S 041-102514

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 027-066235)

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Adres pocztowy: Gostkowska 83
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Gogolewska, Krzysztof Jeziółkowski
E-mail: puk@pukciechanow.pl 
Tel.:  +48 236722242
Faks:  +48 236722242
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pukciechanow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa maszyn i urządzeń dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Numer referencyjny: ZPD/1/2021

II.1.2) Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Ciechanowie.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
1) część 1 – dostawa fabrycznie nowej rozrywarki do worków;
2) część 2 – dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z przenośnikami;
3) część 3 – dostawa fabrycznie nowej przerzucarki do kompostu wraz z ciągnikiem;
4) część 4 – dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza do odpadów zielonych.

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

24/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 027-066235

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
2. Ciągnik:
1) pojazd fabrycznie nowy;
2) moc min. 150–250 kM;
3) instalacja hamulców pneumatycznych 2-obwodowa;
4) skrzynia biegów z biegami pełzającymi;
5) podnośnik sterowany elektrohydraulicznie z ACB;
6) fotel na zawieszeniu pneumatycznym;
7) zaczep transportowy górny, mechaniczny;
8) tylny TUZ o udźwigu 7 800 kg;
9) kabina 1-drzwiowa;
10) klimatyzacja manualna;
11) włącznik start/stop WOM;
12) żółta lampa ostrzegawcza;
13) radio z zestawem głośników;
14) dodatkowe oświetlenie przednie górna;
15) zaczep transportowy, przesuwany typu D;
16) wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem.
Powinno być:
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2. Ciągnik:
1) pojazd fabrycznie nowy;
2) moc min. 150–250 kM;
3) instalacja hamulców pneumatycznych 2-obwodowa;
4) skrzynia biegów z biegami pełzającymi;
5) podnośnik sterowany elektrohydraulicznie;
6) fotel na zawieszeniu pneumatycznym;
7) zaczep transportowy górny, mechaniczny;
8) tylny TUZ o udźwigu 7 800 kg;
9) kabina 1-drzwiowa;
10) klimatyzacja manualna;
11) włącznik start/stop WOM;
12) żółta lampa ostrzegawcza;
13) radio z zestawem głośników;
14) dodatkowe oświetlenie przednie górna;
15) zaczep transportowy, przesuwany typu D;
16) wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem;
17) gwarancja min. 24 miesiące;
18) czas reakcji serwisu 48 h z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Reakcja oznacza przyjazd serwisu do miejsca gdzie znajduje się maszyna, tj. Wola Pawłowska 23.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem dostawy jest rozdrabniacz wolnoobrotowy dwuwałowy:
1) maszyna fabrycznie nowa;
2) maszyna jest przeznaczona do rozdrabniania odpadów zielonych, odpadów drewnianych i odpadów 
wielkogabarytowych;
3) masa całkowita do 25 Mg;
4) zabudowa na ramie podhakowej według normy DIN 30722 z rolkami;
5) maszyna powinna być wyposażona w dodatkowe koła pełne, odporne na przebicie, opuszczane 
hydraulicznie, umożliwiające zmianę lokalizacji maszyny przy pomocy dowolnych ciągników i maszyn 
budowlanych.
Powinno być:
1. Przedmiotem dostawy jest rozdrabniacz wolnoobrotowy dwuwałowy:
1) maszyna fabrycznie nowa;
2) maszyna jest przeznaczona do rozdrabniania odpadów zielonych, odpadów drewnianych i odpadów 
wielkogabarytowych;
3) masa całkowita do 25 Mg;
4) zabudowa na ramie podhakowej z rolkami;
5) maszyna powinna być wyposażona w dodatkowe koła pełne, odporne na przebicie, opuszczane 
hydraulicznie, umożliwiające zmianę lokalizacji maszyny przy pomocy dowolnych ciągników i maszyn 
budowlanych.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
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Zamiast:
Data: 12/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/06/2021
Powinno być:
Data: 14/06/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/03/2021
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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