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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
ul. J. Brożka 3
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień
Tel.:  +48 122541019
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl 
Faks:  +48 122541241
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych
Numer referencyjny: FZ-281-184/15

II.1.2) Główny kod CPV
34600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nie więcej niż 50 (pięćdziesięciu) fabrycznie nowych niskopodłogowych,
przegubowych wagonów tramwajowych o długości minimum 32 m maksimum 35 m każdy, wraz z
wyposażeniem i narzędziami specjalnymi oraz usługami i dostawami powiązanymi, spełniających wymagania
Zamawiającego określone w Specyfikacji Technicznej Tramwaju.
Przedmiot zamówienia może być wykonany na podstawie umowy ramowej w częściach, wyłącznie po zawarciu
odrębnych umów realizacyjnych, przy czym nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

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

05/10/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-104875
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 157-285059

mailto:zamowienia@mpk.krakow.pl
www.mpk.krakow.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:285059-2016:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/08/2016

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.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 4
Zamiast:
4. Do oferty wykonawca dołącza w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne
na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie:
4.1. Braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1)-4) ustawy pzp z
uwzględnieniem przepisów art. 133 ust. 4 ustawy pzp,
4.2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 1 ustawy pzp.
Powinno być:
4. Do oferty wykonawca dołącza w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) aktualne
na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie:
4.1. Braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1)-4) ustawy pzp z
uwzględnieniem przepisów art. 133 ust. 4 ustawy pzp,
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 4.1.1.
Zamiast:
Dopuszczalne jest wskazanie środków finansowych z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są
przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego postępowania i/lub
zdolności kredytowej, o ile nie dotyczy ona zrealizowania konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego
postępowania. Dokument potwierdzający zdolność kredytową Wykonawcy ma zawierać następujący
zapis; „Zdolność kredytowa dotyczy przedmiotowego postępowania po uwzględnieniu wszystkich obciążeń
finansowych Wykonawcy”.
Powinno być:
Dopuszczalne jest wskazanie środków finansowych z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są
przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego postępowania i/lub
zdolności kredytowej, o ile nie dotyczy ona zrealizowania konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego
postępowania.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/10/2016
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/10/2016
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/10/2016
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
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Data: 24/10/2016
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku z prowadzonymi czynnościami udzielania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24 października 2016r. do godz. 11.30.


