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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146642-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Maszyny przemysłowe
2022/S 056-146642

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 042-108464)

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:
Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych - instalacja recyklingu folii PE -
Numer referencyjny: TZ_EG_3_2022

II.1.2) Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompletna w pełni zmechanizowana i zautomatyzowana instalacja recyklingu 
folii PE w procesie mycia rozdrabniania i granulacji folii polietylenowej wraz z instalacją podczyszczania wody 
stosowanej w obiegu zamkniętym do mycia folii PE w procesie technologicznym.

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

16/03/2022
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 042-108464

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w 
tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego 
lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lecz Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 
warunków uczestnictwa w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów lecz Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej lecz Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków 
uczestnictwa w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w 
okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego, 
w oparciu, o który została zrealizowana dostawa, montaż i rozruch instalacji do recyklingu folii PE o 
przepustowości na poziomie 1,4 – 1,5 Mg/h wraz z instalacją podczyszczania wody stosowanej w obiegu 
zamkniętym do mycia folii PE w procesie technologicznym.
Powinno być:
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego 
lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lecz Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 
warunków uczestnictwa w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów lecz Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków uczestnictwa w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej lecz Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków 
uczestnictwa w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w 
okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego, 
w oparciu, o który została zrealizowana dostawa, montaż i rozruch instalacji do recyklingu folii PE o 
przepustowości co najmniej 1,0 Mg/h wraz z instalacją podczyszczania wody stosowanej w obiegu zamkniętym 
do mycia folii PE w procesie technologicznym.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3) Informacje dodatkowe
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Zamiast:
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500 000 zł (słownie złotych: pięćset 
tysięcy złotych 00/100)
2. Kryterium oceny: 90 pkt. cena, 10 pkt. gwarancja jakości.
3. Zamawiający żąda aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 
wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 
wykonujące następujące czynności:
a) montaż linii technologicznej instalacji recyklingu folii PE,
b) kierowanie pracami montażowymi linii technologicznej instalacji recyklingu folii PE,
c) rozruch technologiczny instalacji recyklingu folii PE.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 
rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.). Sposób 
weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 
przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań został określony w zał. nr 2 do SWZ.
4. Zamawiający żąda wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w 
wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Powinno być:
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500 000 zł (słownie złotych: pięćset 
tysięcy złotych 00/100)
2. Kryterium oceny: 90 pkt. cena, 10 pkt. gwarancja jakości.
3. Zamawiający żąda aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 
wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby 
wykonujące następujące czynności:
a) montaż linii technologicznej instalacji recyklingu folii PE,
b) wykreślony,
c) wykreślony.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 
rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.). Sposób 
weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 
przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań został określony w zał. nr 2 do SWZ.
4. Zamawiający żąda wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w 
wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału
Zamiast:
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Data: 05/04/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 11/04/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany 
ofertą
Zamiast:
Data: 02/08/2022
Powinno być:
Data: 08/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/04/2022
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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