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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225811-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Autobusy elektryczne
2019/S 093-225811

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 084-202356)

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

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 59
Katowice
40-085
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bury
Tel.:  +48 324931000
E-mail: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl 
Faks:  +48 324931050
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkm.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkm.katowice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie
elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o.
Numer referencyjny: pn/01/2019

II.1.2) Główny kod CPV
34144910

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich,
niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o. jako autobus o napędzie elektrycznym
rozumie się autobus napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym, a elektryczny układ napędowy musi być
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zasilany z zabudowanego w autobusie magazynu energii składającego się z akumulatorów trakcyjnych lub
innych urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej. Rok produkcji autobusów musi pokrywać
się z rokiem dostawy. Oferowane autobusy muszą być jednej marki, identyczne pod względem konstrukcyjnym,
kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego.

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

13/05/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 084-202356

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Na ofertę składają się:
2.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy wraz z załącznikami (załącznik nr 1 i załącznik nr
2),
2.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówień, przesłany w formie elektronicznej i opatrzony podpisem
kwalifikowanym,
2.3. kopia dowodu wniesienia wadium,
2.4. pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o
ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
2.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o
której mowa w art. 24aa Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wykonawca może złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SIWZ.
5. Informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zawarte są
w SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający:
— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
— nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl (dalej jako:
Platforma Zakupowa) lub przy użyciu poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl 
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9. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt (z
zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 - 8
ustawy Pzp.
10. Wykonawca pod rygorem nieważności składa ofertę w oryginale, w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza
złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11.W przypadku Wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie, celem potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, tj. o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp żaden z tych podmiotów nie
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp)
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.
12. Termin związania ofertą określony w Sekcji IV.2.6. wynosi 90 dni.
Powinno być:
1. Na ofertę składają się:
1.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy wraz z załącznikami (załącznik nr 1 i załącznik nr
2),
1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówień, przesłany w formie elektronicznej złożony zgodnie z pkt VIII
SIWZ,
1.3. pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o
ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
1.4. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z
uwzględnieniem postanowień Rozdziału IX SIWZ.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o
której mowa w art. 24aa Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wykonawca może złożyć oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ.
4. Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SIWZ.
5. Informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zawarte są
w SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający:
— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
— nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
— nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl (dalej jako:
Platforma Zakupowa) lub przy użyciu poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl 
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9. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt (z
zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 - 8
ustawy Pzp.
10. Wykonawca pod rygorem nieważności składa ofertę w oryginale, w języku polskim, z zachowaniem
postaci elektronicznej, przy czym każdy z dokumentów składających się na ofertę (każdy z osobna) winien być
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z punktem XI.3. SIWZ.
11. W przypadku Wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie, celem potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, tj. o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp żaden z tych podmiotów nie
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp)
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.
12. Termin związania ofertą określony w Sekcji IV.2.6. wynosi 90 dni.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


