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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416151-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2019/S 170-416151

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 153-377480)

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: zamowienia@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 5. poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA108-010
Numer referencyjny: DT-II.272.3.2019

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 5. poziomu utrzymania (P5)
i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA108-010, stanowiącego własność Województwa
Wielkopolskiego, wraz z:
1) udzieleniem gwarancji i rozszerzonej rękojmi na pojazd, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną;
2) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;
3) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.
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2. Zamawiający wymaga, aby czynności P5 i prace modernizacyjne zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją
systemu utrzymania 2-członowego autobusu szynowego typu 215M serii SA108 nr KW 215M 0130-1 z
zastrzeżeniem ust. 3 w SIWZ, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ i wymaganiami zawartymi w SIWZ.
3. Wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych zawarte zostały w załączniku nr 4 do SIWZ.

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

30/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 153-377480

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: 250
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w dniach: 430
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy: ust.3
Zamiast:
3. Wykonawca obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
3. Wykonawca obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny
całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa; ust. 7
Zamiast:
7. Zamaw. żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a
ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.1.1) ust. 3 pkt
1)-3), III.1.2) pkt 4)-8) niniejszego ogłoszenia.
Ciąg dalszy w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia
Powinno być:
7. Zamaw. żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
Sekcji III.1.1) ust. 3 pkt 1)–3), III.1.2) pkt 4)–8) niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dok. wymien. w sekcji III.1.1) ust. 3 pkt 1)–3), III.1.2) pkt 4)–
8) niniejszego ogłoszenia, dot. podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zam., a który
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych wykonawca polega na zasadach określ. w art. 22a
ustawy.
Ciąg dalszy w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia.
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Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: ust. 4
Zamiast:
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Wypełniony Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Oryginał gwarancji/poręczenia (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę
upoważnioną do jej wystawienia), jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna.
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu dowodem jego wniesienia jest kopia polecenia przelewu
(zalecenie).
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 prac modernizacyjnych dla pojazdu – według Załącznika nr 5 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 gwarancji/poręczenia (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę
upoważnioną do jej wystawienia), jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna; w przypadku,
gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu dowodem jego wniesienia jest kopia polecenia przelewu (zalecenie);
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 prac modernizacyjnych dla pojazdu – według załącznika nr 5 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


