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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
Legnica
59-220 Legnica
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/37/2018

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 10 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz
2) dostawa sześciu nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.
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:
13/11/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

2/4

Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: kolejedolnoslaskie
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-151129
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-446449
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/10/2018
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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt nr 6
Zamiast:
6. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych: ich wykaz znajduje się w pkt. 9.8 SIWZ (IDW)
i Zamawiający informuje, iż są to te same dokumenty, o których mowa w paragrafie 7 oraz w paragrafie 8
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Powinno być:
6. Wykonawcy zagraniczni.
6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.3.1. SIWZ (IDW) 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 Ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.3.4. SIWZ (IDW) składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokument, o którym mowa w pkt 9.3.2, tj. oświadczenie (w oryginale) Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokument, o którym mowa w pkt 9.3.3, tj. oświadczenie (w oryginale) Wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6.5. 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. 9.8.1., 9.8.2. SIWZ
(IDW) (pkt 6.1 i 6.2 niniejszej sekcji sprostowania ogłoszenia) 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
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na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
6.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
pkt. 9.3.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 9.8.1. SIWZ (IDW) (pkt 6.1 niniejszej sekcji
ogłoszenia), 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. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.Wykaz i krótki
opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
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,
— 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.
Powinno być:
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 lub nowych pojazdów kolejowych pasażerskich, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 32
000 000 zł brutto,
- 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 zł brutto,
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość obsługi technicznej poziomu utrzymania P1/ Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość obsługi technicznej poziomu utrzymania P2/ Waga: 5%
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Cena - Waga: 80 %
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość obsługi technicznej poziomu utrzymania P1/ Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość obsługi technicznej poziomu utrzymania P2/ Waga: 5%
Cena - Waga: 80 %
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 16/02/2019
Powinno być:
Data: 27/02/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 30/11/2018
Czas lokalny: 12:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

