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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska,
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpk.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych
energią elektryczną
Numer referencyjny: LP.281.221.2019

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych przegubowych
niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną spełniających wymagania techniczne
określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę:
50 sztuk autobusów PRZEGUBOWYCH wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i
systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem,
dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ oraz 50 sztuk dedykowanych do
każdego autobusu przegubowego urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in.
Zamawiający odrzuci ofertę w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec
których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE nie przekracza 50%, zgodnie z art.
138c ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

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

mailto:zamowienia@mpk.krakow.pl
http://www.mpk.krakow.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002tjpu
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-179657
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-616491
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/12/2019

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
VI. Kryteria techniczne podlegające ocenie, o których mowa w sekcji II.2.5 niniejszego ogłoszenia wraz z
największą liczbą punktów możliwych do uzyskania w każdym kryterium to okres gwarancji całopojazdowej– 3
pkt, okres gwarancji na magazyn energii – 5 pkt, liczba wszystkich miejsc pasażerskich w autobusie(siedzących
i stojących) – 5 pkt, liczba wszystkich miejsc pasażerskich siedzących w autobusie dostępnych z poziomu
niskiej podłogi – 4 pkt, ocena wyposażenia autobusów w systemy bezpieczeństwa – 4 pkt, ilość czynnika
chłodniczego układu klimatyzacji łącznie przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy potrzebna do pierwszego
napełniania – 3 pkt, ocena rozwiązania napędu elektrycznego w autobusie – 5 pkt, wysokość autobusu z
uwzględnieniem urządzeń zamontowanych na dachu – 2 pkt, zużycie energii elektrycznej przez autobus wg
testu SORT-2 – 4 pkt.
Powinno być:
VI. Kryteria techniczne podlegające ocenie, o których mowa w sekcji II.2.5 niniejszego ogłoszenia wraz z
największą liczbą punktów możliwych do uzyskania w każdym kryterium to okres gwarancji całopojazdowej– 3
pkt, okres gwarancji na magazyn energii – 6 pkt, liczba wszystkich miejsc pasażerskich w autobusie(siedzących
i stojących) – 5 pkt, liczba wszystkich miejsc pasażerskich siedzących w autobusie dostępnych z poziomu
niskiej podłogi – 4 pkt, ocena wyposażenia autobusów w systemy bezpieczeństwa – 4 pkt, , ocena rozwiązania
napędu elektrycznego w autobusie – 5 pkt, wysokość autobusu z uwzględnieniem urządzeń zamontowanych na
dachu – 2 pkt, zużycie energii elektrycznej przez autobus wg testu SORT-2 – 6 pkt.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 14/02/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616491-2019:TEXT:PL:HTML
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Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 14/02/2020
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


