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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311643-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
2018/S 136-311643

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 116-264469)

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
ul. Jana 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: http://www.mpk.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa akumulatorowni i podstacji trakcyjnej wraz z budową torów postojowych od strony zachodniej (etap I) w
Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie, ul. Ujastek 12, 31-752 Kraków
Numer referencyjny: LZ-281-102/18

II.1.2) Główny kod CPV
45231600

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie akumulatorowni i podstacji trakcyjnej
wraz z budową torów postojowych od strony zachodniej (etap I) w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w
Krakowie, ul. Ujastek 12, 31-752 Kraków.
Przedmiotowe postępowanie jest traktowane jako część zamówienia związanego z rozbudową infrastruktury w
Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264469-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@mpk.krakow.pl
http://www.mpk.krakow.pl


Dz.U./S S136
18/07/2018
311643-2018-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 3

18/07/2018 S136
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 3

Zamawiający będzie starał się o dofinansowanie niniejszego zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.

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

13/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 116-264469

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Etap I jest częścią projektu budowlanego pn. „Budowa budynków hali SO4, nowej akumulatorowni i podstacji
trakcyjnej, przebudowa hali SO2 wraz z instalacjami wewnętrznymi: wentylacji, ciepła, wody i kanalizacji oraz
instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi, trakcji i fotowoltaiki, a także rozbiórki garaży, akumulatorowni i
wiaty postojowej z podziałem na etapy” obejmujący:
a) Rozbiórkę garaży, akumulatorowni i wiaty postojowej,
b) Przebudowę kolizji instalacji ciepła w rejonie projektowanej akumulatorowni,
c) Budowę akumulatorowni,
d) Wykonanie zasilania SN podstacji,
e) Budowę podstacji trakcyjnej,
f) Budowę układu drogowego uwzględniającego odcinki torów krzyżujących się z drogą i dojazd do podstacji,
g) Budowę torów od strony zachodniej 23-26 (rozjazdy nr: 16,26,27,28,32,33,71,76,78) z odwodnieniem
idrenażem torów,
h) Budowę sieci trakcyjnej i oświetlenia,
i) Budowę instalacji wodociągowo-hydrantowej wzdłuż ogrodzenia,
j) Wymianę ogrodzenia od strony zachodniej,
k) Przebudowę kolizji kanalizacji deszczowej z wykonaniem dwóch zbiorników retencyjnych,
l) Przebudowę kolizji kanalizacji sanitarnej.
Powinno być:
Etap I jest częścią projektu budowlanego pn. „Budowa budynków hali SO4, nowej akumulatorowni i podstacji
trakcyjnej, przebudowa hali SO2 wraz z instalacjami wewnętrznymi: wentylacji, ciepła, wody i kanalizacji oraz
instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi, trakcji i fotowoltaiki, a także rozbiórki garaży, akumulatorowni i
wiaty postojowej z podziałem na etapy” obejmujący:
a) rozbiórkę garaży, akumulatorowni i wiaty postojowej,
b) przebudowę kolizji instalacji ciepła w rejonie projektowanej akumulatorowni,
c) budowę akumulatorowni,
d) wykonanie zasilania SN podstacji,
e) budowę podstacji trakcyjnej,
f) budowę układu drogowego uwzględniającego odcinki torów krzyżujących się z drogą i dojazd do podstacji,
g) budowę torów od strony zachodniej 23-27 (rozjazdy nr: 15,16,26,27,28,32,33,71,76,78) z odwodnieniem
idrenażem torów,
h) budowę sieci trakcyjnej i oświetlenia,
i) budowę instalacji wodociągowo-hydrantowej wzdłuż ogrodzenia,
j) wymianę ogrodzenia od strony zachodniej,
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k) przebudowę kolizji kanalizacji deszczowej z wykonaniem dwóch zbiorników retencyjnych,
l) przebudowę kolizji kanalizacji sanitarnej.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


