
Ogłoszenie nr 560440867-N-2022 z dnia 22.03.2022 r.

Kraków: Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych oraz obuwia roboczego dla pracowników
MPO Sp. z o.o. w Krakowie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 588303-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510555818-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35064139200000,
ul. ul. Nowohucka  1, 31-580  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 462 202, e-mail zp@mpo.krakow.pl, faks
126 462 350.
Adres strony internetowej (url): www.mpo.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych oraz obuwia roboczego dla pracowników MPO Sp. z
o.o. w Krakowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
TZ/TT/12/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych oraz obuwia roboczego
dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie. 2. Zamawiający informuje, iż obuwie robocze i rękawice stanowiące przedmiot
niniejszego zamówienia są przeznaczone dla pracowników fizycznych Zamawiającego w szczególności: - pracowników
ręcznego oczyszczania, - pracowników remontowo – budowlanych, - operator sprzętu ciężkiego, - kierowcy samochodów
ciężarowych oraz specjalistycznych, - operator zakładu, - mechanik samochodowy, elektromechanik, elektromonter, monter
ogumienia, - elektryk, ślusarz, spawacz, blacharz, lakiernik, hydraulik, tokarz, - wydawca paliw, wydawca materiałów i części
zamiennych, - operator myjni, operator zakładów wielkogabarytowych, - operator sortowni, operator wózka widłowego, -
operator instalacji odgazowania, - operator unieszkodliwiania i kompostowania odpadów, - pracownik lamusowni, pracownik
elektrobrygady, - mistrz, dyspozytor. Mając powyższe na uwadze Wykonawca oferując buty i rękawice zobowiązany jest
bezwzględnie uwzględnić istniejące zagrożenia związane z wykonywaniem pracy przez pracowników Zamawiającego na
danym stanowisku aby oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia zapewniał im bezpieczeństwo i higienę podczas
pracy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ. 4. Miejsce dostawy: - Miejskiego
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1 - Centrum Ekologiczne Barycz, ul. Krzemieniecka 40 w Krakowie

II.4) Główny kod CPV: 18141000-9
Dodatkowe kody CPV:

18830000-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system
zakupów:
1. Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy - z zastrzeżeniem jak w zał. nr 4 do SIWZ (projekt
umowy).



SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych oraz obuwia roboczego dla pracowników
MPO Sp. z o.o. w Krakowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/12/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO
UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usdługowe "INTERGO" Wojciech Ziółkowski ,  ,  ul. Partyzantów 2,  32-700, 
Bochnia,  kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 750944.51 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy - z zastrzeżeniem jak w zał. nr 4 do SIWZ
(projekt umowy).

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/02/2022
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,a w szczególności w treści § 8 ust. 3 lit. a) projektu umowy,
przewidział możliwość wprowadzenia zmiany w zakresie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.Zgodnie z § 8 ust. 3
lit a) w sytuacji, gdyby zamawiający nie złożył Wykonawcy do 5 dni przed końcem obowiązywania Umowy zapotrzebowania na
rękawice robocze i obuwie robocze w ilościach i rodzajach wyspecyfikowanych w zał. nr 1 do SIWZ, bądź nie wykorzystał
asortymentu do kwoty podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wówczas termin realizacji zamówienia ulegnie zmianie aż
do wyczerpania ilości produktów wskazanych w SIWZ bądź do wyczerpania kwoty podanej przez Wykonawcę w formularzu
oferty pod warunkiem, iż Wykonawca wyrazi zgodę na realizację dostaw na zasadach i według cen określonych w zawartej
Umowie nie dłużej jednak niż do upływu 3 lat od dnia zawarcia Umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:


