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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210982-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Olkusz: Autobusy transportu publicznego
2018/S 093-210982

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 071-156743)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
al. 1000-lecia 2c
Olkusz
32-300
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Solecki, Maciej Janik
Tel.:  +48 326413914
E-mail: zkgkm@wp.pl 
Faks:  +48 326413914
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkgkm.pl
Adres profilu nabywcy: http://zkgkm.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa taboru autobusowego w ramach projektu „Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno,
Klucze”
Numer referencyjny: ZKG.271.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 autobusów komunikacji miejskiej.

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

14/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156743-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:zkgkm@wp.pl
www.zkgkm.pl
http://zkgkm.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 071-156743

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
2. Liczba miejsc do przewozu pasażerów ogółem: 55-58, w tym minimum 20 siedzących miejsc pasażerskich
(bez kierowcy).
Powinno być:
2. Liczba miejsc do przewozu pasażerów ogółem: 55-61, w tym minimum 20 siedzących miejsc pasażerskich
(bez kierowcy)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
— w zakresie części I zamówienia:
Minimum jedną umowę polegająca na dostawie co najmniej 2 sztuk autobusów określonych w części I;
— w zakresie części II zamówienia:
Minimum jedną umowę polegająca na dostawie co najmniej 6 sztuk autobusów określonych w części II;
— w zakresie części III zamówienia:
Minimum jedną umowę polegająca na dostawie co najmniej 3 sztuk autobusów określonych w części III.
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
— w zakresie części I zamówienia: Minimum 1 umowę polegającą na dostawie, co najmniej 2 sztuk autobusów
tego samego typu,
— w zakresie części II zamówienia: Minimum 1 umowę polegającą na dostawie, co najmniej 6 sztuk autobusów
tego samego typu,
— w zakresie części III zamówienia: Minimum 1 umowę polegającą na dostawie, co najmniej 3 sztuk autobusów
tego samego typu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 06/06/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
6 lit. b) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów wymienionych w:
— w pkt 6 lit. b) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— w pkt 6 lit. c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem albo przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby –
wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1113 z póżn. zm.),
b) osobiście,
c) za pośrednictwem posłańca,
d) faksu,
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną - porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej na adres: www. zkgkm@wp.pl  oraz
faksem na nr +48 326413914
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2. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do
wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
lub Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002
r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 t.j.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Łukasz Solecki, Maciej Janik


