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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska,
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 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej
Numer referencyjny: LP.281.182.2019

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji
miejskiej. Zamówienie obejmuje również dostawę wyposażenia elektronicznego (zamontowanych w autobusie
dedykowanych urządzeń i systemów), niezbędnego oprogramowania, dokumentacji i przeprowadzenie szkoleń
na warunkach określonych w SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje ZADANIE NR 1 pt. „Dostawa autobusów
miejskich midi” oraz ZADANIE NR 2 pt. „Dostawa autobusów miejskich mini”.

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

05/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002tjpu
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-019624
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 031-073416

mailto:zamowienia@mpk.krakow.pl
http://www.mpk.krakow.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73416-2020:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/02/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: zadanie nr 1 i zadanie nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 1
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:
1.1. formularz oferty (wzór zał. nr 8 do SIWZ); 1.2. JEDZ; 1.3. (jeżeli dotyczy) w przypadku polegania na
zasobach podmiotów trzecich, JEDZ podmiotu trzeciego; 1.4. (jeśli dotyczy) zobowiązanie podmiotu trzeciego;
1.5. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę. 1.6. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo dla
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 1.7. zestawienie parametrów
technicznych oferowanych autobusów midi lub mini podlegających ocenie (wzór zał. nr 11a lub 11b do SIWZ);
1.8. rysunek techniczny rozmieszczenia siedzeń w autobusie mini lub midi; 1.9. świadectwo homologacji typu
WE wydane przez uprawnioną jednostkę,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów
wyposażenia lub części dla oferowanego autobusu midi lub mini; 1.10.dokument potwierdzający wniesienie
wadium.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:
1.1. formularz oferty (wzór zał. nr 8 do SIWZ); 1.2. JEDZ; 1.3. (jeżeli dotyczy) w przypadku polegania na
zasobach podmiotów trzecich, JEDZ podmiotu trzeciego; 1.4. (jeśli dotyczy) zobowiązanie podmiotu trzeciego;
1.5. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę. 1.6. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo dla
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 1.7. zestawienie parametrów
technicznych oferowanych autobusów midi lub mini podlegających ocenie (wzór zał. nr 11a lub 11b do SIWZ);
1.8. rysunek techniczny rozmieszczenia siedzeń w autobusie mini lub midi; 1.9.dokument potwierdzający
wniesienie wadium.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: zadanie nr 1 i zadanie nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data
Zamiast:
Data: 17/03/2020
Powinno być:
Data: 20/03/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: zadanie nr 1 i zadanie nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: data
Zamiast:
Data: 17/03/2020
Powinno być:
Data: 20/03/2020

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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