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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Przedsiębiorstwo Komunikacji
Autobusowej Spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Platynowa 19/21

Miejscowość:  Gdynia Kod pocztowy:  81-154 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 586230576

Osoba do kontaktów:  Grażyna Szałucka

E-mail:  g.szalucka@pkagdynia.pl Faks:  +48 586634395

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.pkagdynia.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa 15 autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych,
wyprodukowanych przez jednego producenta, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej
komunikacji miejskiej.
1. Oferowane autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy prawa i normy,
w szczególności:
1) posiadać (na dzień złożenia oferty) aktualne, „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez
ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 marca 2013 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r. poz. 407). Kserokopię homologacji należy dołączyć do
oferty;
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951);
2. Wykonawca zobowiązany jest:
- udzielić gwarancji na warunkach określonych przez Zamawiającego,
- udzielić licencji na oprogramowanie dostarczonego wyposażenia lub wydanego wraz z
przedmiotem dostawy,
- udzielić pomocy serwisowej na warunkach określonych niniejszą SIWZ oraz w umowie dostawy.
3. Oferowane autobusy muszą być tej samej marki oraz posiadać takie samo wyposażenie,
podzespoły, zastosowane części i rozwiązania techniczne.
4. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z
państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska
zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców wynosił co najmniej 50%.
Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego wymagania.
5. Autobusy muszą spełniać parametry techniczne oraz wymagania określone przez Zamawiającego w pkt 1
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34121400  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
PKA/PN-1/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_PKAGDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-070326   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 105-185589  z dnia:  03/06/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
29/05/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia
jest dostawa 15 autobusów
jednoczłonowych,
niskopodłogowych, fabrycznie
nowych, wyprodukowanych
przez jednego producenta,
przeznaczonych do wykonywania
przewozów w publicznej komunikacji
miejskiej.
1. Oferowane autobusy muszą
spełniać wszystkie wymagania
określone przez polskie przepisy
prawa i normy, w szczególności:
1) posiadać (na dzień złożenia
oferty) aktualne, „Świadectwo
Homologacji Typu Pojazdu” wydane
przez ustawowo uprawniony
organ w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25
marca 2013 w sprawie homologacji
typu pojazdów samochodowych
i przyczep oraz ich przedmiotów
wyposażenia lub części (Dz. U.
z 2013 r. poz. 407). Kserokopię

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia
jest dostawa 15 autobusów
jednoczłonowych,
niskopodłogowych, fabrycznie
nowych, wyprodukowanych
przez jednego producenta,
przeznaczonych do wykonywania
przewozów w publicznej komunikacji
miejskiej.
1. Oferowane autobusy muszą
spełniać wszystkie wymagania
określone przez polskie przepisy
prawa i normy, w szczególności
spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r.
w spra-wie warunków technicznych
pojazdu oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z
2013 r. poz. 951);
2. Wykonawca zobowiązany jest:
- udzielić gwarancji na warunkach
określonych przez Zamawiającego,
- udzielić licencji na oprogramowanie
dostarczonego wyposażenia lub
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homologacji należy dołączyć do
oferty;
2) spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie warunków technicznych
pojazdu oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z
2013 r. poz. 951);
2. Wykonawca zobowiązany jest:
- udzielić gwarancji na warunkach
określonych przez Zamawiającego,
- udzielić licencji na oprogramowanie
dostarczonego wyposażenia lub
wydanego wraz z przedmiotem
dostawy,
- udzielić pomocy serwisowej na
warunkach określonych niniejszą
SIWZ oraz w umowie dostawy.
3. Oferowane autobusy muszą być
tej samej marki oraz posiadać takie
samo wyposażenie, podzespoły,
zastosowane części i rozwiązania
techniczne.
4. Zamawiający wymaga, aby
w przedmiotowej dostawie
udział towarów pochodzących
z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw, z którymi
Wspólnota Europejska zawarła
umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców wynosił co najmniej
50%. Zamawiający odrzuci ofertę,
która nie spełnia tego wymagania.
5. Autobusy muszą spełniać
parametry techniczne oraz
wymagania określone przez
Zamawiającego w pkt 1 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

wydanego wraz z przedmiotem
dostawy,
- udzielić pomocy serwisowej na
warunkach określonych niniejszą
SIWZ oraz w umowie dostawy.
3. Oferowane autobusy muszą być
tej samej marki oraz posiadać takie
samo wyposażenie, podzespoły,
zastosowane części i rozwiązania
techniczne.
4. Zamawiający wymaga, aby
w przedmiotowej dostawie
udział towarów pochodzących
z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw, z którymi
Wspólnota Europejska zawarła
umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców wynosił co najmniej
50%. Zamawiający odrzuci ofertę,
która nie spełnia tego wymagania.
5. Autobusy muszą spełniać
parametry techniczne oraz
wymagania określone przez
Zamawiającego w Rozdz.1
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1.) Wymagane wadia i
gwarancje

Zamiast:

Oferta musi być zabezpieczona
wadium w wysokości : 382.500 zł
(słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa
tysiące pięćset zł).
Termin wniesienia wadium upływa
dnia 08.07.2014 r. o godz. 11:00
Wadium musi obejmować okres
związania ofertą tj. 60 dni.
Wadium może być wnoszone w
jednej z niżej wymienionych form:
a) w pieniądzu
– przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Nordea Bank
Polska S.A.

Powinno być:

Oferta musi być zabezpieczona
wadium w wysokości : 382.500 zł
(słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa
tysiące pięćset zł).
Termin wniesienia wadium upływa
dnia 11.07.2014 r. o godz. 11:00
Wadium musi obejmować okres
związania ofertą tj. 60 dni.
Wadium może być wnoszone w
jednej z niżej wymienionych form:
a) w pieniądzu
– przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w
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I Oddział Gdynia nr konta : 66 1440
1026 0000 0000 0034 1924
b) w poręczeniach bankowych lub
w poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że po-ręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym.
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275),
Niezbędnym jest złożenie przez
podmioty udzielające poręczeń lub
gwarancji oświadczenia pisemnego
wobec wierzyciela tj. PKA Sp. z o.o.
zawierającego:
-- termin obowiązywania poręczenia/
gwarancji do końca okresu związania
ofertą na w/w kwotę,
-- informację, że udzielone
poręczenie/gwarancja stanowi
zabezpieczenie na wadium na rzecz
PKA Sp. z o.o. przy ul. Platynowej
19/21 w Gdyni dotyczące przetargu
na dostawę 15 szt. autobusów
niskopodłogowych, jednoczło-
nowych.
-- zobowiązanie poręczyciela/
gwaranta wypłaty kwoty wadium w
przypadkach określonych przepisami
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Do oferty należy dołączyć
potwierdzenie dokonania przelewu
lub innej formy wadium.
O uznaniu, że wadium w
pieniądzu wniesione zostało w
wymaganym terminie, decyduje
data wpływu środków na rachunek
Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nie wniesie
wadium, w tym również na
przedłużony okres związania ofertą,
lub nie zgodził się na przedłużenie
okresu związania ofertą , zostanie
przez Zamawiającego wykluczony
z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego.

Nordea Bank Polska S.A. I Oddział
Gdynia nr konta : 66 1440 1026 0000
0000 0034 1924
b) w poręczeniach bankowych lub
w poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że po-ręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym.
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275),
Niezbędnym jest złożenie przez
podmioty udzielające poręczeń lub
gwarancji oświadczenia pisemnego
wobec wierzy-ciela tj. PKA Sp. z o.o.
zawierającego:
-- termin obowiązywania poręczenia/
gwarancji do końca okresu związania
ofertą na w/w kwotę,
-- informację, że udzielone
poręczenie/gwarancja stanowi
zabezpieczenie na wadium na rzecz
PKA Sp. z o.o. przy ul. Platynowej
19/21 w Gdyni dotyczące przetargu
na dostawę 15 szt. autobusów
niskopodłogowych, jednoczło-
nowych.
-- zobowiązanie poręczyciela/
gwaranta wypłaty kwoty wadium w
przypadkach określonych przepisami
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zaleca się aby do oferty dołączyć
potwierdzenie dokonania przelewu
lub innej formy wadium.
O uznaniu, że wadium w
pieniądzu wniesione zostało w
wymaganym terminie, decyduje
data wpływu środków na rachunek
Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nie wniesie
wadium, w tym również na
przedłużony okres związania ofertą,
lub nie zgodził się na przedłużenie
okresu związania ofertą , zostanie
przez Zamawiającego wykluczony
z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego.
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Zamawiający dokona zwrotu wadium
zgodnie z warunkami określonymi
w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca będzie zobowiązany
do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
w wysokości 5% (słownie: pięć
procent) wartości zamówienia
brutto określonej w Ofercie. Kwota
stanowiąca zabezpieczenie
należytego wykonania umowy musi
zostać wniesiona przez Wykonawcę
w terminie poprzedzającym
podpisanie umowy.

Zamawiający dokona zwrotu wadium
zgodnie z warunkami określonymi
w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca będzie zobowiązany
do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
w wysokości 5% (słownie: pięć
procent) wartości zamówienia
brutto określonej w Ofercie. Kwota
stanowiąca zabezpieczenie
należytego wykonania umowy musi
zostać wniesiona przez Wykonawcę
w terminie poprzedzającym
podpisanie umowy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Opis warunków udziału w
postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział
wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (Zamawiający nie
precyzuje warunku w tym zakresie);
2) posiadają wiedzę i doświadczenie
na dowód czego powinni udowodnić,
iż wykonali, a w przypadku
świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonują, w
ciągu ostatnich trzech lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej jedną
dostawę autobusów, oferowanych
w niniejszym postępowaniu typów.
Za jedną dostawę Zamawiający
uzna; dostawę 10 fabrycznie nowych
autobusów jednoczłonowych
niskopodłogowych, oferowanych w
niniejszym postępowaniu typów ;
3) dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia
(Zamawiający nie precyzuje warunku
w tym zakresie);
4) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia, w ciągu ostatniego roku

Powinno być:

Opis warunków udziału w
postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział
wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (Zamawiający nie
precyzuje warunku w tym zakresie);
2) posiadają wiedzę i doświadczenie
na dowód czego powinni udowodnić,
iż wykonali, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonują, w ciągu ostatnich
trzech lat przed terminem składania
ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną dostawę autobusów.
Za jedną dostawę Za-mawiający
uzna; dostawę 10 fabrycznie nowych
autobusów jednoczłonowych
niskopodłogowych o długości od 11,5
m do 13,5 m;
3) dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia
(Zamawiający nie precyzuje warunku
w tym zakresie);
4) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia, w ciągu ostatniego roku
obrotowego osiągnęli przychody ze
sprzedaży powyżej 10 mln złotych ,
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obrotowego osiągnęli przychody ze
sprzedaży powyżej 10 mln złotych ,
posiadają środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości
min. 1.500.000 zł;
5) są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
na kwotę nie niższą niż 1.000.000
złotych.
W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy P.z.p.
zamawiający żąda, aby Wykonawca
załączył do oferty następujące
dokumenty :
1) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
2) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
3) aktualne zaświadczenie z
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem

posiadają środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości
min. 1.500.000 zł;
5) są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
na kwotę nie niższą niż 1.000.000
złotych.
W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy P.z.p.
zamawiający żąda, aby Wykonawca
załączył do oferty następujące
dokumenty :
1) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
2) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
3) aktualne zaświadczenie z
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenie,
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składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoże-
nie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
4) aktualną Informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4 - 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
5) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
6) oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania wg
wzoru stanowiącego zał. nr 4 do
SIWZ.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
Wykonawca mający siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 4.2. siwz w :
1) pkt. 1- 3 i 5 – składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce

że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoże-
nie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
4) aktualną Informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4 - 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
5) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
6) oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania wg
wzoru stanowiącego zał. nr 4 do
SIWZ.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być
złożony przez każdego wykonawcę.
Wykonawca mający siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 4.2. siwz w :
1) pkt. 1- 3 i 5 – składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
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zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt. 4 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia
albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyżej
(pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2), powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Dokument, o którym mowa
wyżej (pkt 1 lit. b), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się w/
w dokumentów, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie , w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyj-nym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem
Oświadczenie, w przypadku pkt
1 lit. a i c oraz pkt 2, powinno
być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, natomiast
w przypadku pkt 1 lit. b, powinno
być wystawione nie wcześniej niż

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt. 4 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyżej
(pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2), powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Dokument, o którym mowa
wyżej (pkt 1 lit. b), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się w/
w dokumentów, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie , w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyj-nym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Oświadczenie, w
przypadku pkt 1 lit. a i c oraz pkt
2, powinno być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
natomiast w przypadku pkt 1 lit.
b, powinno być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
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3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
W celu wykazania braku wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych zamawiający żąda, aby
Wykonawca załączył do oferty: listę
podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póżn.zm),
albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej wg wzoru
stanowiącego zał. Nr 6 do SIWZ.
Oferty będą oceniane pod względem
formalnym w zakresie kompletności
i zgodności z wymogami SIWZ
i ustawy prawo zamówień
publicznych. Ocena spełnienia
warunków zostanie dokonana
na podstawie przedłożonych
przez wykonawców dokumentów
wymienionych w Rozdziale 5
SIWZ. Zamawiający dokona oceny
spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu
na podstawie załączonych
dokumentów i oświadczeń zgodnie z
formułą spełnia – nie spełnia.

W celu wykazania braku wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych zamawiający żąda, aby
Wykonawca załączył do oferty: listę
podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póżn.zm),
albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej wg wzoru
stanowiącego zał. Nr 6 do SIWZ.
Oferty będą oceniane pod względem
formalnym w zakresie kompletności
i zgodności z wymogami SIWZ
i ustawy prawo zamówień
publicznych. Ocena spełnienia
warunków zostanie dokonana
na podstawie przedłożonych
przez wykonawców dokumentów
wymienionych w Rozdziale 5
SIWZ. Zamawiający dokona oceny
spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu
na podstawie załączonych
dokumentów i oświadczeń zgodnie z
formułą spełnia – nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

I. Inne dokumenty, które Wykonawca
ubiegający się o zamówienie
publiczne zobowiązany jest złożyć:
1/ Druk “OFERTA”, który należy
sporządzić wg wzoru druku
załączonego przez Zamawiającego
(Zał. Nr 1 do SIWZ),
2/ oświadczenie o stosowaniu
preferencji unijnych (zał. Nr 7 do
SIWZ).
II. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda
dołączenia do oferty:
1. Opisu techniczno-
eksploatacyjnego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ potwierdzającego,
że oferowane autobusy spełniają
wymogi zawarte w Rozdziale 1
niniejszej SIWZ. W opisie należy
podać rodzaj urządzenia, producenta
i/lub markę, typ oraz ewentualne
oprogramowanie zapewniające
funkcjo-nowanie urządzeń z

Powinno być:

I. Inne dokumenty, które Wykonawca
ubiegający się o zamówienie
publiczne zobowiązany jest złożyć:
1/ Druk “OFERTA”, który należy
sporządzić wg wzoru druku
załączonego przez Zamawiającego
(Zał. Nr 1 do SIWZ),
2/ oświadczenie o stosowaniu
preferencji unijnych (zał. Nr 7 do
SIWZ).
II. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiają-cy żąda
dołączenia do oferty:
1. Opisu techniczno-
eksploatacyjnego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ potwier-dzającego,
że oferowane autobusy spełniają
wymogi zawarte w Rozdziale 1
niniejszej SIWZ. W opisie należy
podać rodzaj urządzenia, producenta
i/lub markę, typ oraz ewentualne
oprogramowanie zapewniające
funkcjo-nowanie urządzeń z
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podaniem jego producenta, z
zastrzeżeniem o konieczności
udzielenia dodatkowej licencji
na jego używanie (jeżeli zakup
urządzenia nie jest równoznaczny z
udzieleniem licencji).
2. Szczegółowego opisu
technicznego zawierającego: markę
i model oferowanych autobusów
(wraz z rysunkami technicznymi)
z wymiarami autobusów (zdjęcia
oferowanych autobusów) a także
rysunek (szkic) przedstawiający
rozmieszczenie siedzeń oraz miejsce
mocowania wózka inwalidzkiego,
kasowników, tablic kierunko-wych,
etc.
3. Wykazu stacji serwisowych
obsługujących oferowane autobusy
w promieniu 25 km od siedziby
Zamawiającego na terenie Polski.
4. Wykazu oprogramowań
stanowiących wyposażenie
stanowiska diagnostycznego
oraz niezbędnych oprogramowań
komputerowych w języku polskim
umożliwiających pełną diagnostykę
autobusów i zamontowanych
podzespołów (silnik, skrzynia
biegów, układ sterowania drzwi, ukł.
powietrza itp.).
III. Szczegółowy opis kryteriów,
którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty oraz
sposób oceny ofert zawarty jest w
pkt. 14 SIWZ.

podaniem jego producenta, z
zastrzeżeniem o konieczności
udzielenia dodatkowej licencji
na jego używanie (jeżeli zakup
urządzenia nie jest równoznaczny z
udzieleniem licencji).
2. Szczegółowego opisu
technicznego zawierającego: markę
i model oferowanych autobusów
(wraz z rysunkami technicznymi)
z wymiarami autobusów (zdjęcia
oferowanych autobusów) a także
rysunek (szkic) przedstawiający
rozmieszczenie siedzeń oraz miejsce
mocowania wózka inwalidzkiego,
kasowników, tablic kierunko-wych,
etc.
3. Wykazu stacji serwisowych
obsługujących oferowane autobusy
w promieniu 35 km od siedziby
Zamawiającego na terenie Polski.
4. Wykazu oprogramowań
stanowiących wyposażenie
stanowiska diagnostycznego
oraz niezbędnych oprogramowań
komputerowych w języku polskim
umożliwiających pełną diagnostykę
autobusów i zamontowanych
podzespołów (silnik, skrzynia
biegów, układ sterowania drzwi, ukł.
powietrza itp.).
III. Szczegółowy opis kryteriów,
którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty oraz
sposób oceny ofert zawarty jest w
Rozdz. 14 SIWZ.
IV. Wykonawca do oferty dołączy
Raport Techniczny drogowego
zużycia paliwa wg testu SORT 2
dla oferowanych typów autobusów
wykonany wg wytycznych UITP
przez niezależną, certyfikowaną
jednostkę badawczą upoważnioną
do wykonywania takiego testu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
III.1.1) Wymagania wadia i
gwarancje

Zamiast:
08/07/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/07/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
08/07/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/07/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
08/07/2014   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/07/2014   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Tekst do dodania:
IV. Wykonawca do oferty dołączy Raport Techniczny
drogowego zużycia paliwa wg testu SORT 2 dla
oferowanych typów autobusów wykonany wg
wytycznych UITP przez niezależną, certyfikowaną
jednostkę badawczą upoważnioną do wykonywania
takiego testu.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-079644
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