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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302984-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Świerklaniec: Osprzęt miejski
2022/S 107-302984

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 094-260790)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6452162922
Adres pocztowy: ul. Parkowa 3
Miejscowość: Świerklaniec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Krzystanek
E-mail: j.krzystanek@pkm-swierklaniec.pl 
Tel.:  +48 323813314
Faks:  +48 323813310
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pkm-swierklaniec.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec

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

II.1.1) Nazwa:
wykonanie i dostawa elementów infrastruktury przystankowej
Numer referencyjny: 5/ZPS/PKMS/05/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34928400 Osprzęt miejski

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa elementów infrastruktury przystankowej, spełniających 
wymagania określone w SWZ.
Zakres zamówienia obejmuje:
1.1. wykonanie pełnej dokumentacji warsztatowej poszczególnych elementów infrastruktury zawierającej 
obliczenia i rysunki warsztatowe oraz inne informacje niezbędne do precyzyjnego wykonania poszczególnych 
elementów,
1.2 wykonanie prototypów następujących elementów infrastruktury na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji warsztatowej:
- Słupek do znaku pojedynczego (SP-P-A)
- Tablica z jedną kolumną dla słupka pojedynczego (SP-2 typ 1)
- Tablica na rozkład jazdy 300x500mm (pkt.7 zał.nr 9)
- Tablica na nazwą przystanku na znak podwójny (SP-P3)
1.3. wykonanie na podstawie zaakceptowanej dokumentacji warsztatowej i przedstawionych prototypów oraz 
dostawa poszczególnych elementów zgodnie z SWZ.

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

30/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 094-260790

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
Zamiast:
O udzielnie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał 
lub wykonuje dostawę łącznie co najmniej 300 sztuk modułowych lub zintegrowanych słupków przystankowych 
z wbudowaną gablotą na rozkłady jazdy lub gablot informacyjnych.
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek, musi zostać spełniony w całości przez co najmniej 
jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega.
Powinno być:
O udzielnie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał 
lub wykonuje dostawę łącznie co najmniej 250 sztuk modułowych lub zintegrowanych słupków przystankowych 
z wbudowaną gablotą na rozkłady jazdy lub gablot informacyjnych.
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek, musi zostać spełniony w całości przez co najmniej 
jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
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Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/09/2022
Powinno być:
Data: 18/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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