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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130974-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2020/S 055-130974

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 034-080520)

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

Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Olenderek
E-mail: agnieszka.olenderek@umww.pl 
Tel.:  +48 616267092
Faks:  +48 616267081
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego
SA108-010”
Numer referencyjny: DT-II.272.1.2020

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 piątego poziomu utrzymania
(P5) i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA108-010, stanowiącego własność Województwa
Wielkopolskiego, wraz z:
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1) udzieleniem gwarancji na pojazd, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną;
2) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;
3)udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.
2. Zamawiający wymaga, aby czynności P5 i prace modernizacyjne zostały wykonane zgodnie z dokumentacją
systemu utrzymania dwuczłonowego autobusu szynowego typu 215M serii SA108 nr KW 215M 0130-1 z
zastrzeżeniem ust. 3, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ (zwaną dalej DSU) i wymaganiami zawartymi w SIWZ.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ
– Istotne dla stron postanowienia umowy oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Wymagania techniczne dla prac
modernizacyjnych.

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

13/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 034-080520

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, ust. 1
Zamiast:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postęp. dot. zdolności techn. lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej jednej naprawy okresowej na poziomie utrzymania P4 i/lub P5 pasażerskiego pojazdu kolejowego o
wartości nie mniejszej niż 2 200 000 PLN brutto. Uwaga: Za pasażerski pojazd kolejowy Zamawiający uznaje
pojazd z własnym napędem lub bez własnego napędu, dostosowany do poruszania się na własnych kołach po
torach kolejowych, przeznaczony do przewozu pasażerów.
Powinno być:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postęp. dot. zdolności techn. lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej jedną: naprawę okresową na poziomie utrzymania P4 i/lub P5 lub naprawę główną pasażerskiego
pojazdu szynowego o wartości nie mniejszej niż 2 100 000 PLN brutto (dwa miliony sto tysięcy złotych). Uwaga:
Za pasażerski pojazd szynowy Zamawiający uznaje pojazd z własnym napędem lub bez własnego napędu,
dostosowany do poruszania się na własnych kołach po szynach, przeznaczony do przewozu pasażerów.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, ust. 6,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 naprawy okresowej na poziomie
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utrzymania P4 i/lub P5 pasażerskiego pojazdu kolejowego o wartości nie mniejszej niż 2.200.000 zł brutto (dwa
miliony dwieście tysięcy złotych).
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną naprawę okresową
na poziomie utrzymania P4 i/lub P5 lub naprawę główną pasażerskiego pojazdu szynowego o wartości nie
mniejszej niż 2 100 000 PLN brutto (dwa miliony sto tysięcy złotych). Uwaga: Za pasażerski pojazd szynowy
Zamawiający uznaje pojazd z własnym napędem lub bez własnego napędu, dostosowany do poruszania się na
własnych kołach po szynach, przeznaczony do przewozu pasażerów.
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: 350
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w dniach: 380
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: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, X piętro, pokój 1024 -
część A, salka konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Powinno być:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, POLSKA, X piętro,
pokój 1024 – część A, salka konferencyjna.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 23/03/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 08:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


