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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413516-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy
2022/S 145-413516

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 126-358009)

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: https://mpo.krakow.pl/pl/main

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 samochodów ciężarowych z zabudowami hakowymi i dodatkowym wymiennym osprzętem
Numer referencyjny: TZ/TT/10/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34143000 Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Pełna nazwa postępowania :„Zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do 
siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudowami hakowymi i 
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dodatkowym wymiennym osprzętem zimowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w 
Krakowie”
Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do 
siedziby Zamawiającego 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudowami hakowymi i 
dodatkowym wymiennym osprzętem zimowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w 
Krakowie.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.

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

25/07/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 126-358009

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3) Informacje dodatkowe
Zamiast:
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1.Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych:
Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcą do oferty poniższych przedmiotowych środków dowodowych:
a) szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia potwierdzający, iż spełnia on 
wszystkie żądane przez Zamawiającego parametry określone w zał. nr 1 do SWZ – należy wypełnić zał. nr 1 
do SWZ (kolumna „potwierdzenie spełnienia” wpisać „tak” lub „nie”) oraz podać markę, typ oraz rok produkcji 
wszystkich pojazdów i urządzeń;
Dokument ten stanowi przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w art. 107 ust. 1 ustawy Pzp;
b) karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia - dla każdego asortymentu stanowiącego przedmiot 
niniejszego zamówienia;
c) harmonogram płatności rat leasingowych w całym okresie leasingu;
Wykonawca nie później niż w dniu dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu uaktualniony harmonogram płatności rat leasingowych adekwatnie do rzeczywistych terminów 
płatności rat wynikłych z terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. W harmonogramie, o 
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którym powyżej Wykonawca zobowiązany jest wskazać wysokość raty z podziałem na część kapitałową oraz 
odsetkową.
d) ogólne warunki leasingu.
Jeżeli załączone przez Wykonawcę do oferty wzory dokumentów np. ogólne warunki leasingu będą sprzeczne z 
postanowieniami niniejszej SWZ wówczas do niniejszego postępowania oraz jego realizacji mają zastosowanie 
zapisy zawarte w SWZ.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie zapisy OWL.
Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 6. lit. 
a) - d) będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Do oferty należy dołączyć:
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia („JEDZ”), o którym mowa w pkt. 9 SWZ;
- przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6 a) – 6 d) SWZ;
- wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 3 do SWZ;
- Oświadczenia, o których mowa w pkt.9 b) tiret 1 oraz tirt 2 SWZ;
- wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – zał. nr 7 do SWZ;
- dokument potwierdzający wniesienie wadium;
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
- oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8 formularza oferty stanowiącego zał. nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).
3. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na zasadach określonych w pkt 21 SWZ.
4. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia nie później niż 30.12.2022 r.
5. Informacje na temat komunikacji między zamawiającym a wykonawcami zawiera pkt 11 SWZ.
6. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zostały podane w pkt 
8 SWZ.
7. Informacje na temat udostępniania zasobów zostały podane w pkt 8 SWZ.
8. Informacje o RODO zawiera pkt 25 SWZ.
9. Informacje o JEDZ:
a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD dostępnego 
pod link: https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
b) Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna pod link https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-
publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
c) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem 
jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje 
ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie.
10. Informacje na temat sposobu przygotowywania oferty zostały podane w pkt 13 SWZ.
11.Sposób obliczenia ceny oferty zawiera pkt 16 SWZ.
Powinno być:
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VI.3)
Informacje dodatkowe:
1.Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych:
Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcą do oferty poniższych przedmiotowych środków dowodowych:
a)szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia potwierdzający, iż spełnia on 
wszystkie żądane przez Zamawiającego parametry określone w zał. nr 1 do SWZ – należy wypełnić zał. nr 1 
do SWZ (kolumna „potwierdzenie spełnienia” wpisać „tak” lub „nie”) oraz podać markę, typ oraz rok produkcji 
wszystkich pojazdów i urządzeń;
Dokument ten stanowi przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w art. 107 ust. 1 ustawy Pzp;
b)karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia - dla każdego asortymentu stanowiącego przedmiot 
niniejszego zamówienia;
c)harmonogram płatności rat leasingowych w całym okresie leasingu;
Wykonawca nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru zobowiązany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu uaktualniony harmonogram płatności rat leasingowych adekwatnie do rzeczywistych terminów 
płatności rat wynikłych z terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. W harmonogramie, o 
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którym powyżej Wykonawca zobowiązany jest wskazać wysokość raty z podziałem na część kapitałową oraz 
odsetkową.
d) ogólne warunki leasingu.
Jeżeli załączone przez Wykonawcę do oferty wzory dokumentów np. ogólne warunki leasingu będą sprzeczne z 
postanowieniami niniejszej SWZ wówczas do niniejszego postępowania oraz jego realizacji mają zastosowanie 
zapisy zawarte w SWZ.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie zapisy OWL.
Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 6. lit. 
a) - d) będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Do oferty należy dołączyć:
-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia („JEDZ”), o którym mowa w pkt. 9 SWZ;
-przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6 a) – 6 d) SWZ;
-wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 3 do SWZ;
-Oświadczenia, o których mowa w pkt.9 b) tiret 1 oraz tirt 2 SWZ;
-wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – zał. nr 7 do SWZ;
-dokument potwierdzający wniesienie wadium;
-pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
-oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8 formularza oferty stanowiącego zał. nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).
3.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na zasadach określonych w pkt 21 SWZ.
4.Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia nie później niż 30.12.2022 r.
5.Informacje na temat komunikacji między zamawiającym a wykonawcami zawiera pkt 11 SWZ.
6.Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zostały podane w pkt 
8 SWZ.
7.Informacje na temat udostępniania zasobów zostały podane w pkt 8 SWZ.
8.Informacje o RODO zawiera pkt 25 SWZ.
9.Informacje o JEDZ:
a)Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD dostępnego 
pod link: https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
b)Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna pod link https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-
publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
c)Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem 
jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje 
ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie.
10.Informacje na temat sposobu przygotowywania oferty zostały podane w pkt 13 SWZ.
11.Sposób obliczenia ceny oferty zawiera pkt 16 SWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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