Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Niepodległości 30
Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 343779100

Osoba do kontaktów: Hemryk Bociąga, Anna Szal
E-mail:
Faks: +48 343779109
zarzad.mpk@mpk.czest.pl, zamowienia@mpk.czest.pl
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.mpk.czest.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zakup i dostawa autobusów hybrydowych
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
MPK w Częstochowie Sp. z o. o.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
34121400
79632000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Z/29/RZI/2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_autosan
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-111951 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 163-292687 z dnia: 27/08/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
25/08/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Opcje : tak
Opcje: Nie
II.2.2) Informacje o opcjach
W przypadku unieważnienia
Zamawiający nie przewiduje
postępowania w części II
możliwości skorzystania z prawa
zamówienia, Zamawiający
opcji.
przewiduje możliwość wykorzystania
prawa opcji. Zakres objęty prawem
opcji przewiduje „zakup i dostawę
9 sztuk nowych niskopodłogowych
autobusów jednoczłonowych
hybrydowych o napędzie gazowo
(CNG) – elektrycznym”. Dla
skorzystania z prawa opcji
Zamawiajacy zobowiązuje się do
złożenia pisemnego oświadczenia
woli najpóźniej w przeddzień
podpisania umowy o zamówienie
“podstawowe”. Wykorzystanie prawa
opcji jest prawem Zamawiającego a
nie zobowiązaniem. Nieskorzystanie
z prawa opcji przez Zamawiającego
nie wymaga podania przyczyny oraz
nie powoduje powstania zobowiązań
odszkodowawczych z tego tytułu.
Nie stanowi to także niewykonania
ani nienależytego wykonania umowy
ze strony Zamawiającego.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3) czas trwania zamówienia lub
termin realizacji

Zamiast:
rozpoczęcie: 20/10/2014

Powinno być:
rozpoczęcie: 01/12/2014

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Powinno być:

Dla potwierdzenia, że Wykonawca Dla potwierdzenia, że Wykonawca
posiada niezbędną wiedzę i
posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponuje
doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia,
zobowiązany jest przedłożyć w
zobowiązany jest przedłożyć w
ofercie następujące dokumenty:
ofercie następujące dokumenty:
1) wykazu wykonanych, a w
1) wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń ciągłych
przypadku świadczeń ciągłych
równieżwykonywanych, głównych
równieżwykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech dostaw, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu, a jeżeli okres ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
– dostaw w tym okresie, wraz z
– dostaw w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie
lub są wykonywane należycie
sporządzonego według załącznika nr sporządzonego według załącznika nr
3 do formularza ofertowego. Wykaz 3 do formularza ofertowego. Wykaz
ten powinien potwierdzać wykonanie ten powinien potwierdzać wykonanie
co najmniej:
co najmniej:
-1 dostawy fabrycznie nowych
-1 dostawy fabrycznie nowych
autobusów niskopodlogowych o
autobusów niskopodlogowych o
ilosci 40 sztuk (dla obu części), w
ilosci 40 sztuk (dla obu części), w
tym: 25 sztuk (część I) i 15 sztuk
tym: 25 sztuk (część I) i 15 sztuk
(część II);
(część II);
- 10 sztuk fabrycznie nowych
- 10 sztuk fabrycznie nowych
autobusów niskopodlogowych o
autobusów niskopodlogowych o
napędzie CNG
napędzie CNG
- 5 sztuk fabrycznie nowych
- 5 sztuk fabrycznie nowych
autobusów niskopodlogowych o
autobusów niskopodlogowych o
napędzie hybrydowym ;
napędzie hybrydowym ;
2) pisemne zobowiązanie innych
2) pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania mu do
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia potencjału wykonywaniu zamówienia potencjału
technicznego i osób zdolnych
technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia (na
do wykonania zamówienia (na
podstawie art. 26 ust 2b ustawy
podstawie art. 26 ust 2b ustawy
PZP), jeżeli wykonawca planuje
PZP), jeżeli wykonawca planuje
korzystanie z zasobów innych
korzystanie z zasobów innych
podmiotów;
podmiotów.
3) oświadczenie wykonawcy
W celu potwierdzenia że
o spełnianiu, przez oferowane
oferowana dostawa odpowiada
pojazdy, warunków określonych
wymaganiom określonym przez
w Rozporządzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 31 grudnia
zamawiającego,żąda złożenia wraz z
2002 roku w sprawie warunków
ofertą
technicznych pojazdów oraz zakresu 1) oświadczenie wykonawcy
ich niezbędnego wyposażenia
o spełnianiu, przez oferowane
(tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz.
pojazdy, warunków określonych
262 z późniejszymi zmianami),
w Rozporządzeniu Ministra
wymaganych dla dopuszczenia do Infrastruktury z dnia 31 grudnia
ruchu i rejestracji, sporządzonego
2002 roku w sprawie warunków
wg załącznika nr 4 do formularza
technicznych pojazdów oraz zakresu
ofertowego
ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.
4) oświadczenie wykonawcy o
U. z 2013 r., poz. 951 z późniejszymi
spełnianiu przez silnika zastosowany zmianami), wymaganych dla
w oferowanych autobusach, norm
dopuszczenia do ruchu i rejestracji,
czystości spalin pozwalający na
sporządzonego wg załącznika nr 4
rejestrację autobusów zgodnie
do formularza ofertowego
z obowiązującymi przepisami,
2) oświadczenie wykonawcy o
sporządzonego wg załącznika nr 4 spełnianiu przez silnika zastosowany
do formularza ofertowego;
w oferowanych autobusach, norm
5) oświadczenia wykonawcy,
czystości spalin pozwalający na
(w oparciu o przepis art. 138
rejestrację autobusów zgodnie
c ust. 1 pkt 4 ustawy PZP),
z obowiązującymi przepisami,
potwierdzającego, że do realizacji
sporządzonego wg załącznika nr 4
przedmiotowego zamówienia
do formularza ofertowego;
wykonawca użył co najmniej
3) oświadczenia wykonawcy,
50% towarów pochodzących
(w oparciu o przepis art. 138
z państw członkowskich Unii
c ust. 1 pkt 4 ustawy PZP),
Europejskiej lub państw, z którymi
potwierdzającego, że do realizacji
Wspólnota Europejska zawarła
przedmiotowego zamówienia
umowy o równym traktowaniu
wykonawca użył co najmniej
przedsiębiorców, sporządzonego
50% towarów pochodzących
wg załącznika nr 5 do formularza
z państw członkowskich Unii
ofertowego;
Europejskiej lub państw, z którymi
6) oświadczenia wykonawcy, że
Wspólnota Europejska zawarła
oferowane autobusy spełniają
umowy o równym traktowaniu
wymagania dyrektywy UE nr
przedsiębiorców, sporządzonego
2001/85/WE z dnia 20 listopada
wg załącznika nr 5 do formularza
2001 roku, odnoszącej się
ofertowego;
do przepisów szczególnych
4) oświadczenia wykonawcy, że
dotyczących pojazdów
oferowane autobusy spełniają
wykorzystywanych do przewozu
wymagania dyrektywy UE nr
pasażerów i mających więcej niż 8 2001/85/WE z dnia 20 listopada
miejsc siedzących poza siedzeniem 2001 roku, odnoszącej się
kierowcy, sporządzonego wg
do przepisów szczególnych
załącznika nr 5 do formularza
dotyczących pojazdów
ofertowego;
wykorzystywanych do przewozu
7) opisu technologii zabezpieczenia pasażerów i mających więcej niż 8
antykorozyjnego nadwozia;
miejsc siedzących poza siedzeniem
8) szczegółowej kompletacji
kierowcy, sporządzonego wg
oferowanego typu autobusu
załącznika nr 5 do formularza
(specyfikacja techniczna),
ofertowego;
sporządzonej zgodnie z opisem
5) opisu technologii zabezpieczenia
przedmiotu w niniejszej SIWZ;
antykorozyjnego nadwozia;
9) rysunku rozplanowania
6) szczegółowej kompletacji
przestrzeni pasażerskiej
oferowanego typu autobusu
oferowanego typu autobusu
(specyfikacja techniczna),
i rozmieszczenia siedzeń
sporządzonej zgodnie z opisem
pasażerskich dla oferowanej wersji przedmiotu w niniejszej SIWZ;
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i kompletacji. Oferowana liczba
7) rysunku rozplanowania
miejsc siedzących musi być zgodna przestrzeni pasażerskiej
z posiadaną homologacją.
oferowanego typu autobusu
10) rysunku wymiarów zewnętrznych i rozmieszczenia siedzeń
oferowanego typu autobusu (przód, pasażerskich dla oferowanej wersji
tył, strona lewa i strona prawa);
i kompletacji. Oferowana liczba
11) rysunku rozmieszczenia
miejsc siedzących musi być zgodna
elementów sterujących, wskaźników z posiadaną homologacją.
i kontrolek na desce rozdzielczej
8) rysunku wymiarów zewnętrznych
(przedniej, bocznych, nad kierowcą oferowanego typu autobusu (przód,
itp.) wraz z opisem funkcji dla
tył, strona lewa i strona prawa);
oferowanego typu autobusu;
9) wykazu specjalistycznych
12) wykazu specjalistycznych
przyrządów, narzędzi i urządzeń
przyrządów, narzędzi i urządzeń
niezbędnych do uzyskania
niezbędnych do uzyskania
autoryzacji wewnętrznej (ASO) z
autoryzacji wewnętrznej (ASO) z
podaniem cen jednostkowych netto;
podaniem cen jednostkowych netto; 10) wykazu najbliższych siedzibie
13) wykazu najbliższych siedzibie
Zamawiającego autoryzowanych
Zamawiającego autoryzowanych
serwisów Wykonawcy;
serwisów Wykonawcy;
11) projekt umowy autoryzacji
14) projekt umowy autoryzacji
wewnętrznej ASO.
wewnętrznej ASO.

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
brak (-)
IV.3.2) Poprzednie publikacje
dotyczące tego samego zamówienia:
Inne wcześniejsze ogloszenia
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
23/10/2014 Godzina: 10:00
IV.3.3) Warunki uzyskania
(dd/mm/rrrr)
specyfikacji i dokumentów
dodatkowych

Powinno być:
- Nr ogłoszenia w Dz.U. 2014/S
165-295566 z 29/08/2014
- Nr ogłoszenia w Dz.U. 2014/S
200-353777 z 17/10/2014

Powinno być:
14/11/2014 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
23/10/2014 Godzina: 11:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Powinno być:
14/11/2014 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Powinno być:
14/11/2014 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
23/10/2014 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-140119
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