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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434330-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
2021/S 166-434330

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 162-426372)

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowohucka 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
E-mail: zp@mpo.krakow.pl 
Tel.:  +48 126462202
Faks:  +48 126462350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. 
fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i wymiennym osprzętem zimowy
Numer referencyjny: TZ/TT/25/2021

II.1.2) Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do 
siedziby Zamawiającego 2 sztuk fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki i 
wymiennym osprzętem zimowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres min. 12 miesięcy (licząc od daty 
protokołu zdawczo – odbiorczego) – na każdy:
a) nośnik osprzętu komunalnego
b) wymienny osprzęt (zamiatarkę, solarkę, zamiatarkę walcową do odgarniania śniegu)
c) wszystkie urządzenia domontowane do każdego z pojazdów
bez limitu kilometrów.
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o., 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1.

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

23/08/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 162-426372

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Krótki opis:
(...)
2. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres min. 12 miesięcy (licząc od daty 
protokołu zdawczo – odbiorczego) – na każdy:
a) nośnik osprzętu komunalnego
b) wymienny osprzęt (zamiatarkę, solarkę, zamiatarkę walcową do odgarniania śniegu)
c) wszystkie urządzenia domontowane do każdego z pojazdów
bez limitu kilometrów.
(...)
Powinno być:
Krótki opis:
(...)
2. Zamawiający żąda aby każdy:
a) nośnik osprzętu komunalnego,
b) wymienny osprzęt (zamiatarkę, solarkę, zamiatarkę walcową do odgarniania śniegu),
c) wszystkie urządzenia domontowane do każdego z pojazdów,
objęty został gwarancją jakości udzieloną przez ich producenta na okres min. 12 miesięcy (licząc od daty 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego) przy czym gwarancja jakości zostaje udzielona bez limitu 
kilometrów i motogodzin.
(...)
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

27/08/2021 S166
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426372-2021:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S166
27/08/2021
434330-2021-PL

3 / 3

Opis zamówienia:
(...)
2. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres min. 12 miesięcy (licząc od daty 
protokołu zdawczo – odbiorczego) – na każdy:
a) nośnik osprzętu komunalnego
b) wymienny osprzęt (zamiatarkę, solarkę, zamiatarkę walcową do odgarniania śniegu)
c) wszystkie urządzenia domontowane do każdego z pojazdów
bez limitu kilometrów.
(...)
Powinno być:
Opis zamówienia:
(...)
2. Zamawiający żąda aby każdy:
a) nośnik osprzętu komunalnego,
b) wymienny osprzęt (zamiatarkę, solarkę, zamiatarkę walcową do odgarniania śniegu),
c) wszystkie urządzenia domontowane do każdego z pojazdów,
objęty został gwarancją jakości udzieloną przez ich producenta na okres min. 12 miesięcy (licząc od daty 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego) przy czym gwarancja jakości zostaje udzielona bez limitu 
kilometrów i motogodzin.
(...)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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