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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294382-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Autobusy transportu publicznego
2022/S 105-294382

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 090-248860)

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 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
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 jednego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej mini
Numer referencyjny: LP.281.103.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie niskopodłogowego autobusu mini komunikacji miejskiej, fabrycznie 
nowego lub używanego, lecz nie starszego niż z roku produkcji 2018, spełniającego wymagania techniczne 
określone w SWZ

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

27/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 090-248860

Sekcja VII: Zmiany
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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: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 
dni, następujących dokumentów:
– wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem liczby autobusów, przedmiotu, dat 
wykonania dostaw i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć 
dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
dostarczył co najmniej jeden autobus mini
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 
dni, następujących dokumentów:
– wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem liczby autobusów, przedmiotu, dat 
wykonania dostaw i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć 
dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
dostarczył co najmniej jeden niskopodłogowy autobus komunikacji miejskiej
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/08/2022
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Powinno być:
Data: 07/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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