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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494794-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi transportu odpadów
2018/S 216-494794
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 202-459431)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Kraków
31-580
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
Tel.: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Faks: +48 126462350
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpo-krakow.logintrade.net
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi,
wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części
Numer referencyjny: TZ/EG/20/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90512000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze
skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem, podziałem na 4 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. nr 1 do SIWZ.
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2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części:
Część nr 1 – najem trzech samochodów;
Część nr 2 - najem dwóch samochodów;
Część nr 3 - najem dwóch samochodów;
Część nr 4 - najem dwóch samochodów.
3. Miejscem świadczenia usługi jest Gmina Miejska Kraków (sektory nr I – V) zgodnie z treścią Uchwały Nr
LXXI/1044/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej
Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-459431

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpo.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpo.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://mpo-krakow.logintrade.net
Numer sekcji: VI.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowe informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu JEDZ zawiera pkt. 8 SIWZ.
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium (zgodnie z pkt.10 SIWZ).
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust.
1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy zawierające wszelkie informacje niezbędne Zamawiającemu do otwarcia pliku z
JEDZ a w szczególności hasło dostępowe do ww. JEDZ;
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b) wypełniony i podpisany formularz oferty – Zał. nr 3 do SIWZ;
c) wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – wg Zał. nr 4a – 4d do SIWZ,
d) dowód wniesienia wadium.
e) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
(zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ) – jeśli dotyczy.
5. Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w zawartej umowie w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
7. Informacje na temat RODO zawiera pkt. 21 SIWZ.
Powinno być:
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowe informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu JEDZ zawiera pkt. 8 SIWZ.
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium (zgodnie z pkt.10 SIWZ).
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1lub
art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.
5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty – Zał. nr 3 do SIWZ;
b) wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – wg Zał. nr 4a – 4d do SIWZ,
c) dowód wniesienia wadium.
d) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
(zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ) – jeśli dotyczy.
5. Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w zawartej umowie w zakresie i na zasadach określonych w
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
7. Informacje na temat RODO zawiera pkt. 21 SIWZ.
8. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów, o których mowa w treści § 3. 1. rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1320 ze zm.), następuje za pośrednictwem Platformy Przetargowej pzp24.pl
dostępnej pod adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net.
Przekazywanie dokumentów innych niż wskazanych w ww. rozporządzeniu może nastąpić za pośrednictwem
ww. platformy lub za pośrednictwem e-mail: zp@mpo.krakow.pl . Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mil pisma lub dokumentu. W
przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma lub dokumentu przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje iż
pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jego treścią.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej (www.mpo.krakow.p), stronie BIP (http://
bip.mpo.krakow.pl/) oraz na platformie przetargowej pzp24.pl pod adresem https://mpo-krakow.logintrade.net/
rejestracja/ustawowe.html komunikat Zamawiającego w wprawie elektronizacji oraz zmodyfikowaną
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem zapisów dotyczących elektronizacji.
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