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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223233-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gniezno: Autobusy transportu publicznego
2017/S 111-223233

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 109-219180)

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Wesoła 7
Gniezno
62-200
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Gulczyński
E-mail: mpk@mpk.gniezno.pl 
Faks:  +48 614263059
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.gniezno.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy
MIDI w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami.
Numer referencyjny: ZP/EU/01/2017

II.1.2) Główny kod CPV
34121100 - CB09

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych, niskopodłogowych
autobusów miejskich klasy MIDI w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta
Gniezna z gminami ościennymi”.

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

09/06/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219180-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:mpk@mpk.gniezno.pl
www.mpk.gniezno.pl


Dz.U./S S111
13/06/2017
223233-2017-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 3

13/06/2017 S111
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 3

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 109-219180

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Powinno być:
Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Działanie 3.3
Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:
B) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy
Pzp.
10. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
12. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/
nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu sporządzonym wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem że informacje zawarte w ww. oświadczeniu (zwanym JEDZ – Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
13. Ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, zostanie dokonane w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, na podstawie oświadczeń i dokumentów, do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę w
terminie nie krótszym niż 10 dni.
14. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednie
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/07/2017
Czas lokalny: 8:00
Powinno być:
Data: 18/07/2017
Czas lokalny: 8:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/07/2017
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Sekcja III.1.6 Wadia
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 280 000 PLN.
Zabezpieczenie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zamawiający żąda od Wykonawcy polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000 PLN. Polisa
powinna być złożona najpóźniej w chwili podpisania umowy z ważnością przez okres trwania umowy.
Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23
ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
§ 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – 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 w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy
Pzp;
§ 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Wszędzie, gdzie w niniejszym sprostowaniu ogłoszenia po słowie „zamiast” nie ma treści oznacza to, że po
słowach „powinno być” treść została dodana.


