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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Niepodległości 30
Częstochowa
42-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szal
Tel.: +48 343779100
E-mail: zamowienia@mpk.czest.pl
Faks: +48 343779109
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.czest.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
ZAKUP I DOSTAWA 12 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH KLASY
MAXI (12-METROWYCH) NAPĘDZANYCH SILNIKIEM ZASILANYM OLEJEM NAPĘDOWYM
Numer referencyjny: RZI.26.7.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34121400 - CB09 - EA12 - EA21

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych klasy maxi (12-metrowych)
napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym według wymagań określonych w SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: autosan
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-017783
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 024-051798
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/02/2018
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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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie 1 dostawę łącznie 6 fabrycznie
nowych autobusów niskopodłogowych napędzanych silnikiem diesla, dla przedsiębiorstw regularnej
komunikacji, o wartości co najmniej 6 000 000,00 PLN brutto, z potwierdzeniem jej należytego wykonania
bądź wykonywania.W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie wartość
dostaw już zrealizowanych. Natomiast dla dostaw realizowanych w ramach umów (dostaw) rozpoczętych
(zwartych)wcześniej niż trzy lata wstecz przed upływem terminu składania ofert, należy podać wyłącznie ilości
zrealizowanych dostaw przypadających w tym trzyletnim okresie. Ilości te będą brane pod uwagę do oceny
spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.W celu potwierdzenia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej: Wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu, 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 załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg
załącznika nr 3 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie co najmniej 1 dostawy
łącznie 6 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych napędzanych silnikiem diesla, dla przedsiębiorstw
regularnej komunikacji, o wartości co najmniej 6 000 000,00PLN brutto, z potwierdzeniem jej należytego
wykonania bądź wykonywania. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie 1 dostawę łącznie 6 fabrycznie
nowych autobusów niskopodłogowych napędzanych silnikiem diesla, dla przedsiębiorstw regularnej
komunikacji, o wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto, z potwierdzeniem jej należytego wykonania
bądź wykonywania.W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie wartość
dostaw już zrealizowanych. Natomiast dla dostaw realizowanych w ramach umów (dostaw) rozpoczętych
(zwartych)wcześniej niż trzy lata wstecz przed upływem terminu składania ofert, należy podać wyłącznie ilości
zrealizowanych dostaw przypadających w tym trzyletnim okresie. Ilości te będą brane pod uwagę do oceny
spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.W celu potwierdzenia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej: Wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu, 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 załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg
załącznika nr 3 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie co najmniej 1 dostawy
łącznie 6 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych napędzanych silnikiem diesla, dla przedsiębiorstw
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regularnej komunikacji, o wartości co najmniej 5 000 000,00PLN brutto, z potwierdzeniem jej należytego
wykonania bądź wykonywania. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

