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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223551-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
2019/S 092-223551

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 084-202369)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
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 Postępowań ds. Zamówień - Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl 
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 60 sztuk niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych
Numer referencyjny: LZ-281-54/18

II.1.2) Główny kod CPV
34600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej o wyprodukowanie i dostarczenie na podstawie
umów realizacyjnych nie więcej niż 60 (sześćdziesięciu) fabrycznie nowych niskopodłogowych, przegubowych
wagonów tramwajowych,
Przedmiotem zamówienia są również dostawy i usługi powiązane z dostawą wagonów tramwajowych w
tym m.in.: wyposażenie i narzędzia specjalne, oprogramowanie wraz z licencjami, dokumentacja wraz z
licencjami, szkolenia, opieka techniczna. Przedmiot zamówienia może obejmować również dostawy materiałów
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eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania czynności profilaktyczno-naprawczych oferowanych tramwajów,
realizowane na podstawie zawieranych odrębnych umów.
Wszczęcie postępowania zostało poprzedzone przeprowadzeniem dialogu technicznego, o którym mowa w art.
31 a ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

10/05/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 084-202369

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

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności
technicznej, tj.:
1.1 Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawca, wykazał się
doświadczeniem, że posiada niezbędne doświadczenie w produkcji taboru szynowego, tj. wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, należycie wykonał i przekazał do eksploatacji, co najmniej 15 fabrycznie nowych tramwajów,
złożonych z minimum 3 członów każdy, częściowo (min. 70 %) lub całkowicie niskopodłogowych, napędzanych
silnikami prądu przemiennego, spośród których co najmniej dla jednego tramwaju Wykonawca uzyskał
dokument potwierdzający dopuszczenie tramwaju do eksploatacji na obszarze UE (Unii Europejskiej).
1.2. Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawca, wykazał się
doświadczeniem, że świadczył usługi opieki technicznej polegające co najmniej na usuwaniu usterek i wad oraz
wymianie części i podzespołów, przez okres kolejnych 12 miesięcy dla co najmniej 15 sztuk fabrycznie nowych
wieloczłonowych tramwajów, częściowo (min. 70 %) lub całkowicie niskopodłogowych, napędzanych silnikami
prądu przemiennego.
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału mogą być spełnione łącznie.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności
technicznej, tj.:
1.1 Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawca, wykazał się
doświadczeniem, że posiada niezbędne doświadczenie w produkcji taboru szynowego, tj. wykaże, że w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
W tym okresie, należycie wykonał i przekazał do eksploatacji, co najmniej 15 fabrycznie nowych tramwajów,
złożonych z minimum 3 członów każdy, częściowo (min. 70 %) lub całkowicie niskopodłogowych, napędzanych
silnikami prądu przemiennego, spośród których co najmniej dla jednego tramwaju Wykonawca uzyskał
Dokument potwierdzający dopuszczenie tramwaju do eksploatacji na obszarze UE (Unii Europejskiej).
1.2. Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawca, wykazał się
doświadczeniem, że świadczył usługi opieki technicznej polegające co najmniej na usuwaniu usterek i wad
oraz wymianie części i podzespołów, przez okres kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dla co najmniej 15
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sztuk fabrycznie nowych wieloczłonowych tramwajów, napędzanych silnikami prądu przemiennego, częściowo
lub całkowicie niskopodłogowych, z wózkiem/wózkami zabudowanymi w części niskiej podłogi.
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału mogą być spełnione łącznie.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
2.2. wykaz dostaw i usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Powinno być:
2.2. wykaz dostaw i usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


