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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106292-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2019/S 046-106292

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 026-057870)

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

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Olenderek
Tel.:  +48 616267092
E-mail: agnieszka.olenderek@umww.pl 
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla 5. elektrycznych zespołów
trakcyjnych serii EN76”
Numer referencyjny: DT-II.272.1.2019

II.1.2) Główny kod CPV
50222000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności czwartego poziomu utrzymania
(P4) i prac modernizacyjnych dla elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) EN76-036, EN76-037, EN76-038,
EN76-039, EN76-040, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, wraz z:
1) udzieleniem gwarancji na pojazdy,
2) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej,
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3) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zam. polegającego na powtórzeniu podobnej usługi dla 7 kolejnych
pojazdów serii EN 76 - szacunkowa wartość wynosi 23.310.000,00 PLN netto.
3. W Sekcji II.1.5) niniejszego ogłoszenia ujęta została szacunkowa całkowita wartość zamówienia
podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnej usługi dla 7 kolejnych pojazdów.
4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 3 do SIWZ – Istotne
dla stron post. umowy oraz w zał. nr 4 do SIWZ – Wymagania techn. dla prac moderniz.

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

01/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 026-057870

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp o wartości nie przekraczającej 23 310 000,00 PLN netto. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu
usług objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.
Powinno być:
Okres w dniach: 200
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp o wartości nie przekraczającej 23 310 000,00 PLN netto. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu
usług objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa - ust. 4
Zamiast:
4. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamaw.,że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (do oferty).
Powinno być:
4. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamaw., że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –
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zobowiązanie dołączone jako załącznik w postaci pliku elektronicznego (zalecany format .pdf), zawierające
treść zobowiązania, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - ust. 5
Zamiast:
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie (w oryginale) należy złożyć wraz z ofertą.
Powinno być:
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie dołączone jako załącznik w postaci pliku
elektronicznego (zalecany format .pdf), zawierające treść zobowiązania, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy - ust. 4
Zamiast:
4. Wykonawca obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
4. Wykonawca obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Wypełniony Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII SIWZ).
3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu
(w tym także pełnomocnictwa).
4) Zobowiązanie, o którym mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia, w przypadku, gdy Wykonawca
polega na zdolnościach innych podmiotów.
5) Zestawienie cen jednostkowych modernizacji dla każdego pojazdu osobno – według załącznika nr 6
(załącznik nr 6a – 6e) do SIWZ.
Powinno być:
4. Do upływu terminu składania ofert należy złożyć:
1) Wypełniony Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ,
2) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ),
3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu
(w tym także pełnomocnictwa).
Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem
kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w
formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z
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okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa
o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony
przez notariusza w formie elektronicznej,
4) Zobowiązanie, o którym mowa w Sekcji III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia, w przypadku, gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów,
5) Zestawienie cen jednostkowych modernizacji dla każdego pojazdu osobno – według załącznika nr 6
(załącznik nr 6a–6e) do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/03/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/03/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


