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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156257-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Ładowarki czołowe
2022/S 060-156257
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 045-114480)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 30201714200000
Adres pocztowy: ul. Staroprzygodzka 121
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Bury
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl
Tel.: +48 625033700
Faks: +48 627375826
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzzo.com.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej jednonaczyniowej
Numer referencyjny: RZZO/DA/2022/01

II.1.2)

Główny kod CPV
43250000 Ładowarki czołowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej
jednonaczyniowej. Ładowarka musi być fabrycznie nowa, produkowana seryjnie, rok produkcji nie starszy niż
2021, silnik wyprodukowany przez producenta maszyny lub przez podmiot dominujący, zależny lub powiązany
w stosunku do producenta maszyny, opony wzmacniane typu L5 dostosowane do pracy w recyklingu odpadów
na halach i placach o powierzchni w większości betonowych. Ładowarka musi posiadać fabryczną gwarancję
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udzieloną na okres minimum 5 lat, licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia lub minimum 9000
motogodzin.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 045-114480

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej
jednonaczyniowej. Ładowarka musi być fabrycznie nowa, produkowana seryjnie, rok produkcji nie starszy niż
2021, silnik wyprodukowany przez producenta maszyny lub przez podmiot dominujący, zależny lub powiązany
w stosunku do producenta maszyny, opony wzmacniane typu L5 dostosowane do pracy w recyklingu odpadów
na halach i placach o powierzchni w większości betonowych. Ładowarka musi posiadać fabryczną gwarancję
udzieloną na okres minimum 5 lat, licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia lub minimum 9000
motogodzin.
2) Szczegółowy opis dostarczonego sprzętu, warunki gwarancji i inne wymagania zawarte są w załączniku nr 5
„Opis przedmiotu zamówienia”.
3) Rodzaj leasingu: operacyjny w ujęciu podatkowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje wykonawca
(finansujący w umowie leasingu).
4) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego bezpłatnego szkolenie
operatorów w zakresie obsługi technicznej, dla wskazanych przez zamawiającego pracowników, w terminach
uzgodnionych na etapie realizacji umowy,
5) Zamówienie nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, który w całym okresie funkcjonowania
umowy leasingowej zostanie ubezpieczony przez zamawiającego.
6) Warunki i wymagania dotyczące leasingu operacyjnego w tym zapisy, które muszą być wprowadzone do
umowy zawarte są w załączniku nr 6 „Warunki leasingowe”.
Powinno być:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej
jednonaczyniowej. Ładowarka musi być fabrycznie nowa, produkowana seryjnie, rok produkcji nie starszy niż
2021, silnik wyprodukowany przez producenta maszyny lub przez podmiot dominujący, zależny lub powiązany
w stosunku do producenta maszyny, opony wzmacniane typu L5 dostosowane do pracy w recyklingu odpadów
na halach i placach o powierzchni w większości betonowych. Ładowarka musi posiadać fabryczną gwarancję
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udzieloną na okres minimum 5 lat, licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia lub minimum 9000
motogodzin.
2) Szczegółowy opis dostarczonego sprzętu, warunki gwarancji i inne wymagania zawarte są w załączniku nr 5
„Opis przedmiotu zamówienia”.
3) Rodzaj leasingu: operacyjny w ujęciu podatkowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje wykonawca
(finansujący w umowie leasingu).
4) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego bezpłatnego szkolenie
operatorów w zakresie obsługi technicznej, dla wskazanych przez zamawiającego pracowników, w terminach
uzgodnionych na etapie realizacji umowy,
5) Zamówienie nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, który w całym okresie funkcjonowania
umowy leasingowej zostanie ubezpieczony przez zamawiającego.
6) Warunki i wymagania dotyczące leasingu operacyjnego w tym zapisy, które muszą być wprowadzone do
umowy zawarte są w załączniku nr 6 „Warunki leasingowe”.
7) Bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2020 stanowi załącznik nr 7,
8) Sprawozdanie wg wzoru F-01 za IV kwartał 2021 stanowi załącznik nr 8,
9) Sprawozdanie finansowe wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za 2019 stanowi załącznik nr 9,
10) Sprawozdanie finansowe wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za 2020 stanowi załącznik nr 10,
11) Zestawienie należności i zobowiązań spółki stanowi załącznik nr 11,
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 01/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 11/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 29/06/2022
Powinno być:
Data: 09/07/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 01/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/04/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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