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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 69
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 45-574
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
E-mail: adam.paszko@zk.opole.pl 
Tel.:  +48 774562569
Faks:  +48 774563258
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zk.opole.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa samochodu ciężarowego o dmc 18 ton do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie 
hakowe i żuraw hydrauliczny wraz z usługami serwisowymi
Numer referencyjny: PN/6/DZP/2020

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego kategorii N3 o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton, 
przeznaczonego do wywozu śmieci, konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu prawostronnego, z kierownicą 
po lewej stronie, dwuosiowego, napędzanego silnikiem spalinowym o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 
180 kW za pośrednictwem mechanicznej skrzyni biegów na oś tylną (4x2) i wyposażonego w niżej wymienione 
urządzenia dźwigowe do załadunku i transportu pojemników na śmieci:
a) urządzenie hakowe do załadunku i transportu kontenerów rolkowych typu KP-7 i KP-10 z uchem 
zaczepowym na wysokości 1200 mm oraz kontenerów wykonanych wg normy DIN 30722,
b) żuraw hydrauliczny z wysięgnikiem przegubowym do załadunku odpadów w pojemnikach workowych tzw. 
„big bag”.
Zakres obejmuje dostawę pojazdu do siedziby Zamawiającego, odbiór urządzeń dźwigowych przez UDT, 
przekazanie dokumentów pojazdu idokumentów gwarancyjnych, przeszkolenie 2 kierowców oraz serwisowanie 
pojazdu bazowego w okresie 60 miesięcy.

mailto:adam.paszko@zk.opole.pl
https://zk.opole.pl


2 / 3

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

17/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZakladKomunalnyOpole
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-119172
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 179-431698
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/09/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: w zakresie warunków 
udziału w postępowaniu:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych o wartości co najmniej 300 000,00 PLN 
netto każda.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym 
adresem: http://www.nbp.pl
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431698-2020:TEXT:PL:HTML
http://www.nbp.pl
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: w zakresie warunków 
udziału w postępowaniu:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych KOMUNALNYCH o wartości co najmniej 
300 000,00 PLN netto każda.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym 
adresem: http://www.nbp.pl

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.nbp.pl

