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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181304-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wincentów: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2018/S 081-181304

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 078-173492)

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,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173492-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:kras-eko@wp.pl
www.kraseko.pl


Dz.U./S S81
26/04/2018
181304-2018-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 3

26/04/2018 S81
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 3

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,
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:

23/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-173492

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 18/06/2018
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Uwaga: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. Płyta CD, pendrive) jest niedopuszczalne i
nieskuteczne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r. poz. 1219).
1 JEDZ należy przesłać na adres e-mail: kras-eko@wp.pl ;
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2 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf,
doc, .docx, .rtf, .xps, .odt zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Rady Ministrów nz dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2247 t.j).
3 Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może skorzystać z narzędzia
ESDP lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym ze wskazanych formatów w pkt 3.2.
4 Wykonawca po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego JEDZ, podpisuje dokument
JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne- podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).
5 Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany tj. opatrzony hasłem dostępowym.
W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym
przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na
licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
6 Wykonawca zobowiązany jest zamieścić hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w
formie pisemnej wg Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz oferty. W treści oferty Wykonawca może wskazać
również inne informacje niezbędne do prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
7 Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
JEDZ na wskazany w pkt 3.1. adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 2. W treści
przesłanej wiadomości wykonawca winien wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy
oraz nazwę wykonawcy albo inne dowolne oznaczenie, które będzie pozwalać na identyfikację wykonawcy.
8 Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
9 Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
pocztowego zamawiającego.
10 Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w
sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp. W
takim wypadku zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
11 Zamawiający po otwarciu ofert odszyfruje JEDZ korzystając z klucza deszyfrującego wskazanego w treści
oferty oraz zweryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego.


