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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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:
Opracowanie projektu–„Przebudowa układu torowego w rejonie ulic Brożka i Rzemieślniczej, adaptacja hali dla 
potrzeb obsługi tramwajów, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej w tym podstacji(...)
Numer referencyjny: LP.281.3.2021

II.1.2) Główny kod CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Opracowanie projektu – „Przebudowa układu torowego w rejonie ulic Brożka i Rzemieślniczej, adaptacja hali dla 
potrzeb obsługi tramwajów, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej w tym podstacji trakcyjnej”

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

24/05/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_n002tjpu
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-053615
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 080-207107
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/04/2021

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



2 / 3

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) wykazu wykonanych dostaw (projektów), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca łącznie wykaże:
3) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednego lub dwóch projektów obejmujących:
a) projekt torowy polegający na zabudowie toru dla pojazdów szynowych wraz z rozjazdem i siecią trakcyjną 
uwzględniający:
— torowisko zabudowane na płycie,
— torowisko zabudowane na podkładach,
— torowisko zabudowane w hali na kanałach przeglądowych,
— układ rozjazdów sterowanych mechanicznie i elektrycznie i ogrzewanych
b) projekt sieci trakcyjnej tramwajowej uwzględnianej:
— sieć trakcyjną wraz z osprzętem zewnętrznym,
— projekt podstacji trakcyjnej zaprojektowanej dla potrzeb zajezdni,
— sieć trakcyjną wraz z osprzętem wewnątrz hali
c) projekt budowy/modernizacji hali dla pojazdów szynowych z kanałami przeglądowymi i pomostami do obsługi 
dachów wagonów, o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3.
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) wykazu wykonanych dostaw (projektów), w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
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podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca łącznie wykaże:
3) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednego lub dwóch projektów obejmujących:
a) projekt torowy polegający na zabudowie toru dla pojazdów szynowych wraz z rozjazdem i siecią trakcyjną 
uwzględniający:
— torowisko zabudowane na płycie,
— torowisko zabudowane na podkładach,
— torowisko zabudowane w hali na kanałach przeglądowych,
— układ rozjazdów sterowanych mechanicznie i elektrycznie i ogrzewanych
b) projekt sieci trakcyjnej tramwajowej uwzględnianej:
— sieć trakcyjną wraz z osprzętem zewnętrznym,
— projekt podstacji trakcyjnej zaprojektowanej dla potrzeb zajezdni,
— sieć trakcyjną wraz z osprzętem wewnątrz hali
c) projekt budowy/modernizacji hali dla pojazdów szynowych z kanałami przeglądowymi i pomostami do obsługi 
dachów wagonów, o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 28/05/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/08/2021
Powinno być:
Data: 03/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/05/2021
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 09/06/2021
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


