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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394413-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechanów: Pojazdy do zbierania odpadów
2022/S 138-394413

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 133-378632)

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie
Adres pocztowy: Gostkowska 83
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Gogolewska Krzysztof Jeziółkowski
E-mail: puk@pukciechanow.pl 
Tel.:  +48 236722242
Faks:  +48 236722242
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pukciechanow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów do odbioru odpadów komunalnych
Numer referencyjny: PN/D/1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów do 
zbierania odpadów komunalnych.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
CZĘŚĆ 1 - dostawa w formie leasingu operacyjnego 3 fabrycznie nowych samochodów do odbioru odpadów z 
tylnym załadunkiem
1) Śmieciarka dwukomorowa na podwoziu trzyosiowym
2) Śmieciarka jednokomorowa na podwoziu trzyosiowym
3) Śmieciarka jednokomorowa na podwoziu dwuosiowym
Zamawiający wymaga, aby wszystkie podwozia i zabudowy pojazdów w Części 1 były tej samej marki,
2) CZĘŚĆ 2 - dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu z zabudową hakową na 
podwoziu trzyosiowym

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

15/07/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 133-378632

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 należycie co najmniej ;
Dla części 1 – dwie dostawy samochodu typu śmieciarka z tylnym załadunkiem o wartości nie mniejszej niż 600 
000 zł brutto każda.
Dla części 2 – jedną dostawę samochodu typu śmieciarka z zabudową hakową o wartości nie mniejszej niż 400 
000 zł brutto .
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie należy dostarczy wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw 
stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 należycie co najmniej ;
Dla części 1 – dwie dostawy lub dwie dostawy w formie leasingu operacyjnego samochodu typu śmieciarka z 
tylnym załadunkiem o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto każda.
Dla części 2 – jedną dostawę lub jedną dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu typu śmieciarka z 
zabudową hakową o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto .
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie należy dostarczy wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
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i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy 
te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw 
stanowi Załącznik nr 6 do SWZ

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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