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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471635-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Autobusy transportu publicznego
2017/S 226-471635

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 191-391980)

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 standardowych
autobusów komunikacji miejskiej.
Numer referencyjny: LZ-281-164/17

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych
niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów standardowych spełniających wymagania techniczne określone
w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ).
Zakres zamówienia obejmuje wyprodukowanie i dostawę w formie leasingu finansowego 30 sztuk
ww. autobusów standardowych wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i
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systemami),wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem,
dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń.

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

22/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 191-391980

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy sytuacja finansowa pozwala na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
Powinno być:
Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy sytuacja finansowa pozwala na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 8 ustawy Pzp.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy zdolność techniczna pozwala na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
Powinno być:
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy zdolność techniczna pozwala na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 8 ustawy Pzp.
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Ocenie będzie podlegać jednostkowe zużycie paliwa oferowanego autobusu standardowego określone wg testu
SORT-2/ Waga: 30 %.
Powinno być:
Ocenie będzie podlegać jednostkowe zużycie paliwa oferowanego typu autobusu standardowego określone wg
testu SORT-2/ Waga: 30 %.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2.b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2.a) powyżej powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
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2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2.b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2.a) powyżej powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Do pkt I w sekcji VI.3 (Informacje dodatkowe) dodaje się ppkt 5 o treści:
W przypadku Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie znajduje §
8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów (Dz.U. 2016 poz. 1126).


