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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211015-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kościerzyna: Autobusy transportu publicznego
2018/S 093-211015
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 077-171224)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
Kościerzyna
83-400
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Krajewska-Masiak
Tel.: +48 586802305
E-mail: wizp@koscierzyna.gda.pl
Faks: +48 586802320
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.koscierzyna.gda.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego
w Kościerzynie
Numer referencyjny: ZP 11/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-171224
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich
autobusów:1.Długość całkowita: od 8 500 mm do 10 000 mm; 2.Szer. całkowita (bez lusterek bocznych): do
2 500 mm;3.Wysokość całkowita: do 3 200 mm; 4.Układ drzwi: a) dwudrzwiowy w układzie 2-2 lub 1-2 lub b)
trzydrzwiowy w układzie 2-2-1 lub 1-2-1 c)drzwi rozmieszczone na prawej ścianie nadwozia; 5.Liczba miejsc
pasażerskich:a) Ilość miejsc pasażerskich siedzących i stojących (łącznie) – min. 60, b) Minimalna ilość miejsc
siedzących(bez miejsca kierowcy) – min. 18, c) Liczba miejsc wyznaczonych: 1 miejsce długości min. 2 m dla
wózka dziecięcego lub inwalidzkiego; 6. Silnik umieszczony za tylną osią autobusu, wysokoprężny zasilany
olejemnapędowym, spełniający poziom emisji spalin min Euro-6; 7. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa
rozdział 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich
autobusów:1.Długość całkowita: od 8 500 mm do 10 000 mm; 2.Szer. całkowita (bez lusterek bocznych): do
2 550 mm;3.Wysokość całkowita: do 3 200 mm; 4.Układ drzwi: a) dwudrzwiowy w układzie 2-2 lub 1-2 lub b)
trzydrzwiowy w układzie 2-2-1 lub 1-2-1 c)drzwi rozmieszczone na prawej ścianie nadwozia; 5.Liczba miejsc
pasażerskich:a) Ilość miejsc pasażerskich siedzących i stojących (łącznie) – min. 60, b) Minimalna ilość miejsc
siedzących(bez miejsca kierowcy) – min. 18, c) Liczba miejsc wyznaczonych: 1 miejsce długości min. 2 m dla
wózka dziecięcego lub inwalidzkiego; 6. Silnik umieszczony za tylną osią autobusu, wysokoprężny zasilany
olejem napędowym, spełniający poziom emisji spalin min Euro-6; 7. Przedmiot zamówienia szczegółowo
określa rozdział 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę lub dostawy co
najmniej 3 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
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wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ponadto w celu potwierdzenia spełnienia przez
oferowane dostawy wymagań, określonych przez Zamawiającego: a) aktualne „Świadectwo Homologacji
Typu Pojazdu” WE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów
wyposażenia lub części(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1475 z późn. zm.) potwierdzające m.in. spełnienie
wymagania wynikające z normy emisji spalin EURO 6. (Dopuszcza się załączenie wzoru Europejskiego
Certyfikatu Zgodności (COC,dawniej nazywanego wyciągiem ze świadectwa homologacji) przetłumaczonego na
język polski); b) schematy,rysunki (zdjęcia) oferowanego autobusu wraz z rysunkiem rozplanowania przestrzeni
pasażerskiej.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę lub dostawy co
najmniej 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ponadto w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy
wymagań, określonych przez Zamawiającego: a) aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” WE
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w
sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części
(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1475 z późn. zm.) potwierdzające m.in. spełnienie wymagania wynikające
z normy emisji spalin EURO 6. (Dopuszcza się załączenie wzoru Europejskiego Certyfikatu Zgodności
(COC, dawniej nazywanego wyciągiem ze świadectwa homologacji) przetłumaczonego na język polski); b)
schematy,rysunki (zdjęcia) oferowanego autobusu wraz z rysunkiem rozplanowania przestrzeni pasażerskiej.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego,że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;4.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5. oświadczenia
wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjne
jo zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności; 6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych(Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów znajdują się w SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Powinno być:
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
JEDZ w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy
przesłać na adres email: jedz@koscierzyna.gda.pl . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 8
ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3. zaświadczenia właściwej terenowej
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jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4.odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6. oświadczenia wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje na temat
oświadczeń i dokumentów znajdują się w SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji
art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/07/2018
Powinno być:
Data: 12/08/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 14/06/2018
Czas lokalny: 10:15
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