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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281764-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Autobusy transportu publicznego
2017/S 137-281764

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 119-240868)

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:
Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych niskoemisyjnych niskopodłogowych przegubowych
autobusów komunikacji miejskiej.
Numer referencyjny: LZ-281-109/17

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych
niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów przegubowych spełniających wymagania techniczne określone
w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ).
2. Zakres zamówienia obejmuje wyprodukowanie i dostawę w formie leasingu finansowego 38 sztuk ww.
autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami),
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wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją
i przeprowadzeniem szkoleń.

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

17/07/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 119-240868

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub
państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/25/UE przekraczał 50 %.
Zamawiający odrzuci ofertę w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej
lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw
wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/
UE nie przekracza 50 % (zgodnie z art. 138c ust. 1. pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy, wykazali się
doświadczeniem, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali dostawy co najmniej 30 sztuk
fabrycznie nowych autobusów przegubowych o długości co najmniej 18 metrów każdy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
przez Wykonawcę korzystającego z doświadczenia podmiotów trzecich, warunek posiadania doświadczenia
określony powyżej musi być spełniony w całości przez jednego z tych Wykonawców lub jednego z tych
podmiotów.
Powinno być:
Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy, wykazali się
doświadczeniem, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) należycie wykonali dostawy co najmniej 30 sztuk fabrycznie nowych autobusów przegubowych o długości co
najmniej 17,95 metra każdy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
przez Wykonawcę korzystającego z doświadczenia podmiotów trzecich, warunek posiadania doświadczenia
określony powyżej musi być spełniony w całości przez jednego z tych Wykonawców lub jednego z tych
podmiotów.
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 01/08/2017
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/08/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wszędzie gdzie w niniejszym sprostowaniu ogłoszenia po słowie „zamiast” nie ma treści oznacza to, że po
słowach „powinno być” treść została dodana.


