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Ogłoszenie nr 540069576-N-2020 z dnia 23-04-2020 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 531311-N-2020
Data: 15/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy
numer identyfikacyjny 51073404900000, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, woj. warmińskomazurskie, państwo Polska, tel. 89 555 20 10, e-mail b.baginska@zgok.olsztyn.pl,
a.sowinska@zgok.olsztyn.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://zgok.olsztyn.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co
najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu i uruchomieniu systemu p.poż.
opartego o zasysający system detekcji dymu z automatycznym systemem czyszczenia o wartości
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co najmniej 450.000,00 zł netto. Wykazane przez Wykonawcę zadanie musi być wykonane i
zakończone, tj. potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym
dokumentem. b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca
musi wskazać: i. minimum jedną osobę, która będzie skierowana przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu i będzie w
szczególności odpowiedzialna za kontrolę jakości, posiadającą wiedzę i doświadczenie w
montażu i uruchomieniu przynajmniej jednej instalacji p.poż. opartej o zasysający system
detekcji dymu z automatycznym systemem czyszczenia; ii. minimum jedną osobę, która
będzie skierowana przez Wyko-nawcę do realizacji zamówienia, która posiada wiedzę i
doświadczenie w pracy na urządzeniach stanowiących system sygnalizacji pożaru firmy Bosch
(potwierdzone dokumentem o odbytym szkoleniu na tych urządzeniach) * Zamawiający
dopuszcza, żeby Wykonawca wskazał jedną osobę, która będzie spełniała wymagania
określone w punkcie b) ppkt „i” oraz „ii”. * Zamawiający wskazuje, że realizowany przez
Wykonawcę system będzie współpracował z istniejącym u Zamawiającego systemem firmy
Bosch.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Wykonawcy: Zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu i uruchomieniu
systemu p.poż. opartego o zasysający system detekcji dymu o wartości co najmniej
450.000,00 zł netto. Wykazane przez Wykonawcę zadanie musi być wykonane i zakończone,
tj. potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca musi
wskazać: i. minimum jedną osobę, która będzie skierowana przez Wyko-nawcę do realizacji
zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu i będzie w szczególności
odpowiedzialna za kontrolę jakości, posiadającą wiedzę i doświadczenie w montażu i
uruchomieniu przynajmniej jednej instalacji p.poż. opartej o zasysający system detekcji dymu
; ii. minimum jedną osobę, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, która posiada wiedzę i doświadczenie w pracy na urządzeniach stanowiących
system sygnalizacji pożaru firmy Bosch (potwierdzone dokumentem o odbytym szkoleniu na
tych urządzeniach) * Zamawiający dopuszcza, żeby Wykonawca wskazał jedną osobę, która
będzie spełniała wymagania określone w punkcie b) ppkt „i” oraz „ii”. * Zamawiający
wskazuje, że realizowany przez Wykonawcę system będzie współpracował z istniejącym u
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Zamawiającego systemem firmy Bosch.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-04-29, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-05, godzina: 11:00,
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