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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339801-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Tabor kolejowy
2018/S 148-339801

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 136-311685)

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

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Lewandowski
Tel.:  +48 768506511
E-mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu 
Faks:  +48 768553302
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kolejedolnoslaskie.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z
prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych
Numer referencyjny: KD/ZZP/U/25/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa pięciu, nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z
prawa opcji w zakresie dostawy 20 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz
2) dostawa sześciu nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w OPZ
oraz WU stanowiących integralną część SIWZ.

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

01/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 136-311685

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:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— w przypadku ZADANIA 1 dostawę co najmniej 2 (słownie: dwóch) nowych, wieloczłonowych elektrycznych
zespołów trakcyjnych, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 32 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści
dziewięć milionów złotych),
— w przypadku ZADANIA 2 dostawę co najmniej 2 (słownie: dwóch) nowych, wieloczłonowych spalinowych
zespołów trakcyjnych, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 24 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści sześć
milionów złotych).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
2.1. Dowodów (poświadczeń) określających, że dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2 lit. a SIWZ (IDW) zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2 lit.a SIWZ (IDW) były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który wskaże dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. a SIWZ
(IDW) wykonane/wykonywane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których
mowa powyżej.
Zamawiający informuje, że zgodnie z §2 ust.7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia odstępuje od żądania złożenia wykazu obejmującego dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. a,
ponieważ zakres informacji objętych wykazem odpowiada treści informacji wymaganych do przekazania przez
Wykonawcę w JEDZ.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z zapisem art. 42 ustawy Prawo
zamówień publicznych zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem
www.kolejedolnoslaskie.eu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Powinno być:
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— w przypadku Zadania 1 dostawę co najmniej 2 (słownie: dwóch) nowych, wieloczłonowych elektrycznych
zespołów trakcyjnych, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 32 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści dwa
miliony złotych),
— w przypadku Zadania 2 dostawę co najmniej 2 (słownie: dwóch) nowych, wieloczłonowych spalinowych
zespołów trakcyjnych, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 24 000 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia
cztery miliony złotych).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
2.1. Dowodów (poświadczeń) określających, że dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2 lit. a SIWZ (IDW) zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2 lit.a SIWZ (IDW) były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który wskaże dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2. lit.
a SIWZ(IDW) wykonane/wykonywane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o
których mowa powyżej.
Zamawiający informuje, że zgodnie z §2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia odstępuje od żądania złożenia wykazu obejmującego dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. a,
ponieważ zakres informacji objętych wykazem odpowiada treści informacji wymaganych do przekazania przez
Wykonawcę w JEDZ.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z zapisem art. 42 ustawy Prawo
zamówień publicznych zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem
www.kolejedolnoslaskie.eu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

www.kolejedolnoslaskie.eu

