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Polska-Kraków: Roboty budowlane
2020/S 242-599601

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 238-589200)

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
Osoba do kontaktów: Dział Postępowań ds. Zamówień, Elżbieta Cieślik
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:
Budowa wiaty wraz z torowiskiem, siecią trakcyjną i niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na 
tory odstawcze dla wagonów tramwajowych (...) w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta, Kraków.
Numer referencyjny: LP.281.168.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę wiaty wraz z torowiskiem, siecią trakcyjną i 
niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na tory odstawcze dla wagonów tramwajowych w rejonie 
terenu zielonego przed wjazdem na halą OC w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie, ul. Ujastek 
12, 31-752 Kraków.
Zamawiający będzie starał się o dofinansowanie zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 238-589200

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:
Powinno być:
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i 
oświadczeń określonych w pkt 2.2–2.9.
5. Dokument, o którym mowa w pkt 2.10, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. 
informacji z otwarcia ofert.
6. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności, o których mowa w pkt 2.4 może 
dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, 
a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej wykazanie okoliczności, o których mowa: 
w pkt 2.4, 2.8, 2.9 – dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki, w pkt 2.5 – dotyczy 
poszczególnych wspólników lub dla samej spółki, w pkt 2.7 – dotyczy poszczególnych wspólników spółki 
cywilnej.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 2.2 do 2.9, 
dotyczących podmiotu, na którego sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
2. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na j. polski.
IV. Termin związania ofertą o którym mowa w pkt IV.2.6 niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni.
V. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.

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.
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