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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 Spółka Akcyjna w Krakowie
ul. J. Brożka 3
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień
Tel.:  +48 122541019
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl 
Faks:  +48 122541241
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych
Numer referencyjny: FZ-281-184/15

II.1.2) Główny kod CPV
34600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nie więcej niż 50 (pięćdziesięciu) fabrycznie nowych niskopodłogowych,
przegubowych wagonów tramwajowych o długości minimum 32 m maksimum 35 m każdy, wraz z
wyposażeniem i narzędziami specjalnymi oraz usługami i dostawami powiązanymi, spełniających wymagania
Zamawiającego określone w Specyfikacji Technicznej Tramwaju.
Przedmiot zamówienia może być wykonany na podstawie umowy ramowej w częściach, wyłącznie po zawarciu
odrębnych umów realizacyjnych, przy czym nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

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

14/09/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-104875
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 157-285059

mailto:zamowienia@mpk.krakow.pl
www.mpk.krakow.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:285059-2016:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/08/2016

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.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 1.2.
Zamiast:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, Wykonawcy wykazali, że zostali wpisani do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają
siedzibę, określonych w załączniku XI do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE lub aby
spełniali inne wymogi określone w tym załączniku.
Powinno być:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 6
Zamiast:
6. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na
dzień ich złożenia oświadczenia i dokumenty:
6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
— o których mowa w § 2 ust. 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U.2016 poz. 1126).
Powinno być:
6. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia
oświadczenia i dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy (podmioty
zbiorowe), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 6
Zamiast:
Powinno być:
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3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków
może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na
spółkę, a nie na wspólników).
W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy
zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 6
Zamiast:
Powinno być:
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne może być wystawione dla poszczególnych wspólników lub dla samej
spółki
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 6
Zamiast:
Powinno być:
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 7
Zamiast:
7. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6 zawiera specyfikacja istotnych
warunków zamówienia.
Powinno być:
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
7.1. pkt 6.1) i 6.2) – 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
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp;
7.2. pkt 6.3)-6.4) i 6.6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 7
Zamiast:
Powinno być:
7.2. A. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
7.2. B. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Powinno być:
8. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1 i 7.2. lit. B, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.2. lit A, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
9. 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 7, 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 lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Powinno być:
10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.1) i
6.2), składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1, w zakresie określonym w 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. Przepis pkt 8 zdanie pierwsze stosuje się.
11. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w pkt 4, 5 i 6
składa każdy z podmiotów - samodzielnie.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Powinno być:
12. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4-6 i 9-10 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w
oryginale.
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13. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 12, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Powinno być:
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ostatnie zdanie tej sekcji
Zamiast:
W terminie o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126),.
Powinno być:
W terminie o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.1.1.6 ogłoszenia.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ostatnie zdanie tej sekcji
Zamiast:
W terminie o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126),.
Powinno być:
W terminie o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.1.1.6 ogłoszenia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wszędzie gdzie w niniejszym sprostowaniu ogłoszenia po słowie "zamiast:" nie ma treści oznacza to, że po
słowach "powinno być:" treść została dodana.


