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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307944-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
2021/S 117-307944

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 107-281301)

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

Oficjalna nazwa: Województwo Warmińsko-Mazurskie
Adres pocztowy: Emilii Plater 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-562
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@warmia.mazury.pl 
Tel.:  +48 895219841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.warmia.mazury.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach II etapu naboru do Programu 
uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 r.
Numer referencyjny: ZP.272.1.45.2021

II.1.2) Główny kod CPV
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach II 
etapu naboru do Programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 r. dla 
projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka–Biskupiec–Mrągowo–Mikołajki–Orzysz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 107-281301

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
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz 
od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej jednego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub studium wykonalności 
o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto dla inwestycji w liniową infrastrukturę kolejową, w ramach, 
którego wykonawca:
a) pozyskał dane i zdefiniował warianty infrastruktury,
b) opracował prognozy ruchu dla zdefiniowanych wariantów infrastruktury,
c) dokonał analizy ruchowo-eksploatacyjnej dla wariantów infrastruktury,
d) oszacował koszty dla wariantów infrastruktury – wstępne RCO, wskazanie istotnych kwestii technicznych,
e) dokonał wyboru preferowanego wariantu inwestycji kolejowej;
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz 
od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej jednego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub studium wykonalności 
o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto dla inwestycji w liniową infrastrukturę kolejową, w ramach, 
którego wykonawca:
a) pozyskał dane i zdefiniował warianty infrastruktury,
b) opracował prognozy ruchu dla zdefiniowanych wariantów infrastruktury,
c) dokonał analizy ruchowo-eksploatacyjnej dla wariantów infrastruktury,
d) oszacował koszty dla wariantów infrastruktury – wstępne RCO, wskazanie istotnych kwestii technicznych,
e) dokonał wyboru preferowanego wariantu inwestycji kolejowej;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
5) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na rzecz których usługi 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów;
Powinno być:
5) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy;
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 07/07/2021
Czas lokalny: 10:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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