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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Miejski Zakład Komunikacji spółka z
o.o. ul. St. Leszczyńskiej 7

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. St. Leszczyńskiej 7

Miejscowość:  Oświęcim Kod pocztowy:  32-600 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Miejski Zakład Komunikacji spółka z
o.o., 32-600 Oświęcim, ul. St. Leszczyńskiej 7

Tel.: +48 338431740

Osoba do kontaktów:  Marian Świerczek

E-mail:  zamowienia@mzk.oswiecim.pl Faks:  +48 338431651

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.mzk.oswiecim.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa autobusu MINI w ramach projektu „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez
zakup ekologicznych autobusów”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup ekologicznego taboru autobusowego.
W ramach inwestycji zostanie zakupiony następujący tabor: Autobus do 8 m (MINI) - 1 szt.
Kupowany autobus będzie przyjazny dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych dzięki
brakowi stopni wejściowych (autobusy niskopodłogowe). Autobus ponadto będzie wyposażony m.in. w
klimatyzację, informacyjne tablice świetlne (3 zewnętrzne i 1 wewnętrzna oraz monitor), informację głosową,
monitoring, oznakowanie przycisków wewnątrz autobusu językiem Braille'a,
Wi-Fi oraz gniazda USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu
poprzez zakup ekologicznych autobusów” planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34121400  
Dodatkowe przedmioty 34121100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZM/2512-03/S/2017

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_mzkosw
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-138701   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 194-399453  z dnia:  10/10/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/10/2017  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 7

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.1)

Zamiast:

2. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) Odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia na
podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) Zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z

Powinno być:

2. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) Odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia na
podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) Informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
pzp
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opłacaniem podatków, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub
inny
dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w
sprawie
spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania
decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z
opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4) Informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5) Oświadczenia wykonawcy
o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej

wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3) Oświadczenia 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;
4) Oświadczenia wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia
publiczne;
W celu wykazania braku istnienia
podstaw wykluczenia ww. dokumenty
(1-4) żądane będą również w
odniesieniu do wykonawców
wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
W przypadku jeżeli Wykonawca
wykazał podwykonawcę, któremu
zamierza powierzyć wykonanie
części
zamówienia lub powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec
nich
podstaw wykluczenia zobowiązany
będzie przedstawić w odniesieniu do
tych podwykonawców i podmiotów
odpowiednie dokumenty, o których
mowa w ust. 1)-4) powyżej.
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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;
6) Oświadczenia wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia
publiczne;
7) Oświadczenia wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 716);
W celu wykazania braku istnienia
podstaw wykluczenia ww. dokumenty
(1-7) żądane będą również w
odniesieniu do wykonawców
wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
W przypadku jeżeli Wykonawca
wykazał podwykonawcę, któremu
zamierza powierzyć wykonanie
części
zamówienia lub powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec
nich
podstaw wykluczenia zobowiązany
będzie przedstawić w odniesieniu do
tych podwykonawców i podmiotów
odpowiednie dokumenty, o których
mowa w ust. 1)-7) powyżej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
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_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-151690
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