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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394073-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2021/S 148-394073

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 134-355822)

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

Oficjalna nazwa: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Krajowy numer identyfikacyjny: 250810478
Adres pocztowy: Pl. Św. Józefa 5
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Pietrzak, Beata Wiktorowska
E-mail: przetargi@czystemiasto.pl 
Tel.:  +48 627635654
Faks:  +48 627635651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czystemiasto.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do ZUOK "Orli Staw"
Numer referencyjny: UA.271.1.6.2021

II.1.2) Główny kod CPV
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej.
2. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury, o której 
mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r.poz. 1129 ze 
zm.) – dalej: ustawa Pzp.
4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/
czystemiasto.

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

29/07/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 134-355822

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 150
Powinno być:
Okres w dniach: 200
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
6. W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp, wykonawca składa
na wezwanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wymienione w III..1.2)1.a)-b), d)-f) niniejszego
ogłoszenia (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów oraz
podmiotowe środki dowodowe wymienione w III.1.3)1. niniejszego ogłoszenia w zakresie w jakim podmioty te
wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Powinno być:
6. W przypadku podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp, wykonawca składa na 
wezwanie zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wymienione w III..1.2)1.a)-b), d)-f) niniejszego
ogłoszenia (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do tego podmiotu oraz podmiotowe 
środki dowodowe wymienione w III.1.3)1. niniejszego ogłoszenia w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się 
na potencjał tego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
III.1.3)1. niniejszego ogłoszenia.”
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert,
wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować pełen
okres związania ofertą tj. do dnia 14 listopada 2021 roku. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia
należy przekazać Zamawiającemu w formach wskazanych w SWZ.
Powinno być:
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2. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert,
wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować pełen
okres związania ofertą tj. do dnia 21 listopada 2021 roku. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia
należy przekazać Zamawiającemu w formach wskazanych w SWZ.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale 
podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego 
wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/11/2021
Powinno być:
Data: 21/11/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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