
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z dostawą do siedziby

Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej, dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

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

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

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 00234758/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 12:30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00225630/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
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Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z
dostawą do siedziby Zamawiającego 1 sztuki fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej, dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. 
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.

Zamawiający żąda aby:
1) ładowarka teleskopowa,
2) wszystkie urządzenia domontowane do ładowarki teleskopowej,
objęte zostały gwarancją jakości udzieloną przez ich producenta na okres min. 36 miesięcy lub
min. 2000 motogodzin w zależności od tego co wystąpi pierwsze (licząc od daty podpisania (bez
zastrzeżeń) protokołu odbioru).

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o.
31-580 Kraków 
ul. Nowohucka 1

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) wraz z
dostawą do siedziby Zamawiającego 1 sztuki fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej, dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. 
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.

Zamawiający żąda, aby ładowarka teleskopowa objęta została gwarancją jakości udzieloną
przez jej producenta na okres min. 36 miesięcy lub min. 2000 motogodzin w zależności od tego
co wystąpi pierwsze (licząc od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru).

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o.
31-580 Kraków 
ul. Nowohucka 1

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:
a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym jednakże Zamawiający nie
precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie,
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
jednakże Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie,
c) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej jednakże Zamawiający nie
precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie;
d) posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodowej tj.: wykonali w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, dostawę min. jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej o
wysokości podnoszenia min. 17,5 m, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto.

Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie
przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SWZ.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
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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:
a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym jednakże Zamawiający nie
precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie,
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
jednakże Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie,
c) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej jednakże Zamawiający nie
precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie;
d) posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodowej tj.: wykonali w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, dostawę min. jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej o
wysokości podnoszenia min. 17,5 m, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł netto.

Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie
przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SWZ.
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: 
2021-10-22 10:30

Po zmianie: 
2021-10-26 10:30

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

Przed zmianą: 
2021-10-22 11:00

Po zmianie: 
2021-10-26 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-11-19

Po zmianie: 
2021-11-23
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