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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, pokój 138, I piętro
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Studencki
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH I SZYBKOZUŻYWAJĄCYCH SIĘ NA POTRZEBY ZAKŁADU
TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
Numer referencyjny: KHK/ZP/PN/3/2017

II.1.2) Główny kod CPV
42000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i części szybkozużywających się, w podziale na
5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części określa załącznik nr 1
do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie dostarczane części muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej
produkcji.
3.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wg następujących części:
3.2.1. Część 1 – Atomizer
3.2.2. Część 2 – Części zamienne do rusztu kotła
3.2.3. Część 3 – Części zamienne do systemu odżużlania
3.2.4. Część 4 – Części zamienne – siłowniki hydrauliczne
3.2.5. Część 5 – Części zamienne - suwnice
3.3. W przypadku w którym zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych,
patentu, pochodzenia, numeru katalogowego, dopuszczalne jest zaoferowanie produktów równoważnych.
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Za równoważne zamawiający uzna produkty, posiadające parametry wydajności i wytrzymałości nie gorsze niż
wskazane produkty, dla których instalacja/urządzeni

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

29/03/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-024779
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 038-068479
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/02/2017

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.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.3.1.1.1. dotyczy części 1 – wykonawca składający ofert w tej części musi wykazać posiadanie środków
finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie nie mniejszym niż 500 000 PLN.
5.3.1.1.2. W zakresie pozostałych części zamawiający nie precyzuje warunku.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.3.1.1.1. dotyczy części 1 – wykonawca składający ofert w tej części musi wykazać posiadanie środków
finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie nie mniejszym niż 300 000 PLN.
5.3.1.1.2. W zakresie pozostałych części zamawiający nie precyzuje warunku.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.3.1.2.1. dotyczy części 1 – wykonawca składający ofert w tej części musi wykazać, iż w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał przynajmniej jedną dostawę urządzenia/urządzeń rozpylających do oczyszczania spalin
przemysłowych.
5.3.1.2.2. W zakresie pozostałych części zamawiający nie precyzuje warunku.
Powinno być:
zamawiający nie precyzuje
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 02/06/2017
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 12/06/2017
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Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
1.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie
1.1.2. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony opis przedmiotu
zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
1.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) –
1.1.4. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.:
1.1.4.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz
JEDZ dotyczące tych podmiotów
1.2. Zamawiający przypomina o obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/04/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 14/04/2017
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/04/2017
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 14/04/2017
Czas lokalny: 08:45

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
uzupełnienie dokumentów składanych wraz z ofertą (wskazanych w pkt VI.3.:
1.3. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie
Zamawiającego):
1.3.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
PZP lub dokument równoważny
1.3.1.1. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
1.3.1.2. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.3.1.3. Dotyczy części 1 - informacja banku lub SKOK potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,


