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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211916-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
2018/S 093-211916

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 077-172481)

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. 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-281-58/18

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.
Zamawiający będzie starał się o dofinansowanie niniejszego zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-172481

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
3. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
Powinno być:
3. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed upływem terminu
składania ofert w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w pkt. VI.3.II niniejszego ogłoszenia.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
3. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 2.1. (w przypadku polegania na zasobach podmiotów
trzecich dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) i zobowiązanie o którym mowa w
pkt.2.3.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. JEDZ podmiotu na którego zasoby powołuje się
Wykonawca powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek wykluczenia podmiotu
trzeciego oraz w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.
Powinno być:
3. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 2.1 (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich
dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w pkt. VI.3.II niniejszego ogłoszenia. JEDZ podmiotu na
którego zasoby powołuje się Wykonawca powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek
wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.
Zobowiązanie o którym mowa w pkt. 2.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemnie wraz z ofertą.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
4. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 3.1. (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich
dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) i zobowiązanie o którym mowa w pkt.3.4.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. JEDZ podmiotu na którego powołuje się Wykonawca
powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w
zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.
Powinno być:
4. Dokument JEDZ o którym mowa w pkt. 3.1 (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich
dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w pkt. VI.3.II niniejszego ogłoszenia. JEDZ podmiotu
na którego powołuje się Wykonawca powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek
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wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w zakresie w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.
Zobowiązanie o którym mowa w pkt. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
II. Forma dokumentów
1. Oferta, wszelkie oświadczenia w tym JEDZ, oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie
poświadczonej. Pozostałe dokumenty, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Powinno być:
II. Forma dokumentów
1. Środkiem komunikacji służącym złożeniu przez Wykonawcę wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków
udziału i braku podstaw wykluczenia w formie jednolitego dokumentu JEDZ, jest poczta elektroniczna.
2. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym i
przesłany przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: krkjedzmpk@mpk.krakow.pl 
Informacje na temat specyfikacji połączenia formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczenia
czasu odbioru danych dotyczących wysyłania i odbierania JEDZ zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w
tym oświadczenia o których mowa w pkt. III.1.1 pkt. 2.7 – 2.10, III.1.3 pkt. 3.2, 3.3 niniejszego ogłoszenia oraz
zobowiązania podmiotu trzeciego, o których mowa w pkt. III.1.2) pkt. 2.3, III.1.3) pkt. 3.4 niniejszego ogłoszenia
Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale.
5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, wystawione dla Wykonawcy bądź Wykonawców wspólnie
ubiegających o udzielenie zamówienia musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
6. Pozostałe dokumenty, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:00
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Powinno być:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


