
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie stacji tankowania gazu LNG/CNG na terenie bazy MPO w Krakowie

przy ulicy Nowohuckiej 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350641392

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowohucka 1

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-580

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 12 64 62 202

1.4.8.) Numer faksu: 12 64 62 350

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wolnik@mpo.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpo.krakow.pl/pl/main

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026027/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-31 14:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00016378/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje szczególnych
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warunków uczestnictwa w tym zakresie;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie
precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie;c) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej jednakże Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym
zakresie;d) zdolności technicznej lub zawodowej przez co Zamawiający rozumie:- wykonanie
przez Wykonawcę w okresie nie wcześniej niż w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień
obejmujących zaprojektowanie oraz wykonanie stacji CNG o wartości nie mniejszej niż 2 500
000 brutto (każde z zamówień).- skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia projektanta
instalacji posiadającego uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który wykonał dokumentacje projektowe co
najmniej dwóch stacji CNG w oparciu o które zrealizowano te inwestycje i dopuszczono je do
użytkowania. - skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia osoby, która pełnić będzie
funkcję kierownika montażu instalacji posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowanymi (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
posiadającego doświadczenie w zakresie kierowania robotami na co najmniej dwóch stacjach
CNG. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje szczególnych
warunków uczestnictwa w tym zakresie;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie
precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie;c) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej jednakże Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym
zakresie;d) zdolności technicznej lub zawodowej przez co Zamawiający rozumie:- wykonanie
przez Wykonawcę w okresie nie wcześniej niż w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:* co najmniej dwóch zamówień
obejmujących zaprojektowanie oraz wykonanie stacji tankowania CNG lub LCNG o wartości nie
mniejszej niż 2 500 000 zł brutto (każde z zamówień) lub* co najmniej jedno zamówienie
obejmujące zaprojektowanie oraz wykonanie stacji tankowania CNG lub LCNG oraz co najmniej
jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie oraz wykonanie stacji tankowania LNG o
wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto (każde z zamówień) lub* co najmniej jedno
zamówienie obejmujące zaprojektowanie oraz wykonanie stacji tankowania CNG oraz co
najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie oraz wykonanie stacji tankowania
LCNG o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto (każde z zamówień)- skierowanie do
realizacji przedmiotu zamówienia projektanta instalacji posiadającego uprawnienia budowlane
(bez ograniczeń) do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który
wykonał dokumentacje projektowe:* co najmniej dwóch zamówień obejmujących
zaprojektowanie stacji tankowania CNG lub LCNG o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł
brutto (każde z zamówień) lub* co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie stacji
tankowania CNG lub LCNG oraz co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie
oraz wykonanie stacji tankowania LNG o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto (każde z
zamówień) lub* co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie stacji tankowania
CNG oraz co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie oraz wykonanie stacji
tankowania LCNG o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto (każde z zamówień),w oparciu
o które zrealizowano te inwestycje i dopuszczono je do użytkowania. - skierowanie do realizacji
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przedmiotu zamówienia osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika montażu instalacji
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowanymi (bez ograniczeń) w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego doświadczenie w zakresie
kierowania robotami : * co najmniej dwóch zamówień obejmujących wykonanie stacji tankowania
CNG lub LCNG o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto (każde z zamówień) lub* co
najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie stacji tankowania CNG lub LCNG oraz co
najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie oraz wykonanie stacji tankowania LNG
o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto (każde z zamówień) lub* co najmniej jedno
zamówienie obejmujące wykonanie stacji tankowania CNG oraz co najmniej jedno zamówienie
obejmujące zaprojektowanie oraz wykonanie stacji tankowania LCNG o wartości nie mniejszej
niż 2 500 000 zł brutto (każde z zamówień)Oceniając zdolność techniczną lub zawodową,
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-04-06 10:30

Po zmianie: 
2021-04-16 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-04-06 11:00

Po zmianie: 
2021-04-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-05-05

Po zmianie: 
2021-05-15
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