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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Raciborski
Plac Stefana Okrzei 4
Racibórz
47-400
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Mekeresz
Tel.:  +48 324597375
E-mail: przetargi@powiatraciborski.pl 
Faks:  +48 324597329
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatraciborski.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie
raciborskim – zakup autobusów
Numer referencyjny: OR.VII.272.33.2018

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych łącznie 10 sztuk autobusów wraz z
wyposażeniem elektronicznym, wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym
oprogramowaniem, dokumentacją oraz przeprowadzenie szkoleń na odrębnie określonych warunkach.Dostawa
dotyczy 10 sztuk autobusów międzymiastowych niskowejściowych, niskoemisyjnych, z miejscem na wózek dla
niepełnosprawnych (platforma manualna), klasy Maxi, klasy II spełniających wymagania techniczne określone
w Specyfikacji Technicznej dotyczącej przedmiotu dostawy objętej zamówieniem, w tym normę EURO 6.
Przedmiotowe autobusy muszą być tego samego modelu, typu, tej samej wersji. Muszą posiadać jednakowe
wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej. Podzespoły, zastosowane części, rozwiązania i parametry
techniczne muszą być takie same we wszystkich sztukach oferowanych autobusów.

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

mailto:przetargi@powiatraciborski.pl
www.powiatraciborski.pl
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06/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002hmzo
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-018345
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 027-059471
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/02/2019

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.1.2
Część nr: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 4 000 000,00 PLN,
b) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
wwysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 4 000 000,00 PLN,
b) Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
wwysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5)lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— co najmniej 1 dostawy min. 5 szt. fabrycznie nowych autobusów nisko wejściowych z silnikiem
spełniającymnormę spalin co najmniej EURO-6 o pojemności pasażerskiej min. 65 miejsc z podaniem ich
wartości, ilościprzedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, orazzałączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5)lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— co najmniej 1 dostawy min. 5 szt. fabrycznie nowych autobusów niskowejściowych lub nieskopodłogowych z
silnikiem spełniającymnormę spalin co najmniej EURO-6 o pojemności pasażerskiej min. 65 miejsc z podaniem
ich wartości, ilościprzedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, orazzałączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.
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Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/03/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/03/2019
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


