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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35234-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Autobusy niskopodłogowe
2023/S 013-035234

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 249-725842)

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

Oficjalna nazwa: "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wodna 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-556
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@kolejemalopolskie.com.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kolejemalopolskie.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych
Numer referencyjny: DZ.26.569.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Umowy jest dostawa siedmiu (7) sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych, spełniających 
wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Projektowanych postanowieniach umowy.
Autobusy mają być pojazdami nowymi (wg definicji z Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r., 
t.j.Dz. U. z 2022, poz. 988 wraz z późniejszymi zmianami) oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji typu 
pojazdu WE wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
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dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów 
wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1475).
Kategoria pojazdu M3, autobusy spełniające wszystkie wymagania dla klasy II.
Na podstawie art. 257 Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane.

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

13/01/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 249-725842

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Kryterium technicznym ocena nastąpi za: liczbę stałych miejsc siedzących; aktywny tempomat (asystent 
hamowania automatycznego); ujednolicenie rozwiązania technicznego w postaci tego samego producenta 
nadwozia i silnika, ułatwiające utrzymanie pojazdu; pełne oświetlenie LED; miejsce na koło zapasowe.
Powinno być:
Kryterium technicznym ocena nastąpi za: liczbę stałych miejsc siedzących; aktywny tempomat (asystent 
hamowania automatycznego); ujednolicenie rozwiązania technicznego w postaci tego samego producenta 
nadwozia i silnika, ułatwiające utrzymanie pojazdu; oświetlenie LED; miejsce na koło zapasowe.
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:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 
dni, następujących dokumentów:
– wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem liczby autobusów, przedmiotu, dat 
wykonania dostaw i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć 
dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
należycie wykonał dostawy co najmniej 2 (dwóch) fabrycznie nowych autobusów hybrydowych w ramach jednej 
lub kilku umów.
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału mogą być spełnione łącznie. 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 
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technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 
dni, następujących dokumentów:
– wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem liczby autobusów, przedmiotu, dat 
wykonania dostaw i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć 
dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
należycie wykonał dostawy co najmniej 2 (dwóch) fabrycznie nowych autobusów spalinowych, hybrydowych lub 
elektrycznych w ramach jednej lub kilku umów.
Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału mogą być spełnione łącznie. 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 
technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 24/01/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/02/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/04/2023
Powinno być:
Data: 07/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/01/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 07/02/2023
Czas lokalny: 12:30
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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