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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłudskiego 4
Ełk
19-300
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szorc, Sebastian Szabroński
Tel.: +48 877326277
E-mail: o-zp@um.elk.pl
Faks: +48 877326230
Kod NUTS: PL623
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa 6 autobusów hybrydowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w
Mieście Ełk”
Numer referencyjny: O-ZP.271.24.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów klasy maxi z napędem
hybrydowym. Autobusy muszą być tej samej marki i tego samego producenta.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć fabrycznie nowe autobusy, za które uważa się autobusy nieużywane i
wyprodukowane w roku dostawy, nie używane do prezentacji lub celów o podobnym charakterze, w okresach: 3
szt. w okresie 4 – 29 listopad 2019 roku i 3 szt. w okresie 1 - 30 wrzesień 2020 roku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: elk1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-058483
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-173462
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/04/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
PODSTAWY WYKLUCZENIA: art. 24 ust.1 Pzp.
1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:
a).Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ);
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
a). Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
b). Oświadczenie 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;
c). Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
Składanie dokumentów w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
- w pkt. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca a
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty, o których mowa w pkt. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
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zamówień publicznych:
a) Kopia Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus (..),
b) Kopia ”Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” (..),
c) Kopia dokumentu potwierdzającego poziom emisji związków toksycznych (...)
d) Rysunek lub rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej autobusu i rozmieszczenia siedzeń
pasażerskich dla oferowanego pojazdu (...),
e) Oświadczenie o spełnianiu normy EURO-6;
f) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane autobusy zostały wykonane przy maksymalnym udziale materiałów
niepalnych (...)
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ust. pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...)
Szczegółowy opis w przedmiocie warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia określono w SIWZ,
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (sto tysięcy zł) przed upływem
terminu składania ofert. Szczegółowy opis w zakresie wadium określono w SIWZ
Powinno być:
PODSTAWY WYKLUCZENIA: art. 24 ust.1 Pzp.
1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:
a).Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ);
2. Wykaz ośw. i dok., składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
a). Infor. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b). Ośw. 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;
c). Ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;
Składanie dokumentów w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
- w pkt. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
a siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty, o których mowa w pkt. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
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notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
3. Wykaz ośw. i dok., składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
a) Kopia Raportu Technicznego drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus (..),
b) Kopia ”Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” (..),
c) Kopia dokumentu potwierdzającego poziom emisji związków toksycznych (...)
d) Rysunek lub rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej autobusu i rozmieszczenia siedzeń
pasażerskich dla oferowanego pojazdu (...),
e) Ośw. o spełnianiu normy EURO-6;
f) Ośw. Wykonawcy lub certyfikat potwierdzający, że oferowane autobusy zostały wykonane przy maksymalnym
udziale materiałów (...)
g) ośw. o akceptacji wymogów ramowych dotyczących gwarancji (...)
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ust. pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...)
Szczegółowy opis w przedmiocie warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia określono w SIWZ,
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (sto tysięcy zł) przed upływem
terminu składania ofert. Szczegółowy opis w zakresie wadium określono w SIWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/06/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/06/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

