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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o.o.
Siennica Nadolna
Wincentów
22-302
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Mróz, Robert Poniedziałek
Tel.:  +48 825772973
E-mail: kras-eko@wp.pl 
Faks:  +48 825772974
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kraseko.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu w ramach realizowanej inwestycji pn. „Dostosowanie ZakładówZagospodarowania Odpadów
w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalne
Numer referencyjny: 4/ZP/S/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia podzielono na zadania (części):
1.1 Zadanie 1:ciągnik rolniczy z dodatkowym osprzętem (posypywarka, zamiatarka, wysięgnik, głowica
kosząca)–1 zestaw,
1.2 Zadanie 2:przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 6 ton–1 sztuka,
1.3 Zadanie 3: przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 10 ton–1 sztuka,
1.4 Zadanie 4: ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3800 kg z dodatkowym
osprzętem–1 sztuka,
1.5 Zadanie 5: ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3000 kg z dodatkowym
osprzętem–1 sztuka,
1.6 Zadanie 6: wózek widłowy z osprzętem–1 sztuka,
1.7 Zadanie 7: samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony–1 sztuka,
1.8 Zadanie 8: samochód ciężarowy hakowiec–1 sztuka,
1.9 Zadanie 9:przyczepa do transportu kontenerów–1 sztuka,
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1.10 Zadanie 10: prasa kontenerowa-2 sztuki,
1.11 Zadanie 11: rozdrabniacz do biomasy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Formularzu Asortymentowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

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

14/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0022vy7
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-058956
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-173492
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/04/2018

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: a) w zakresie
warunku zdolności technicznej: tiret 7
Zamiast:
— dla Zadania nr 7: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawę samochodu ciężarowego powyżej 3.5 tony o wartości nie mniejszej niż 150
000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
Powinno być:
- dla Zadania nr 7: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawę samochodu ciężarowego powyżej 3.5 tony o wartości nie mniejszej niż 129
000 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) brutto.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 18/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/06/2018
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Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 10/07/2018
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W sekcji VI: Informacje uzupełniające; VI.4.3) Informacje dodatkowe: dodaje się pkt. 6 o następującej treści:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w
niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.”


