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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333557-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2019/S 135-333557

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 116-284879)

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

Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3
Warszawa
00-811
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ratajczyk
Tel.:  +48 226200480
E-mail: zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl 
Faks:  +48 226200480
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.stacjamuzeum.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie napraw okresowych i renowacji zabytkowego wąskotorowego taboru Stacji Muzeum na poziomie P5
oraz prace konserwatorsko-restauratorskie wózków EW51-36

II.1.2) Główny kod CPV
50222000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usług polegających na realizacji napraw okresowych i renowacji
zabytkowego wąskotorowego taboru Stacji Muzeum na poziomie P5 oraz prace konserwatorsko-restauratorskie
wózków EW51-36. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określony został w
załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284879-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 116-284879

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Zamiast:
Okres w dniach: 200
Powinno być:
Okres w dniach: 300
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Zamiast:
Okres w dniach: 200
Powinno być:
Okres w dniach: 300
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Zamiast:
Okres w dniach: 200
Powinno być:
Okres w dniach: 300
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej:
— 1 usługi polegającej na naprawie okresowej lub renowacji wagonu kolejowego o wartości wykonanego
zamówienia nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto – dot. zadań 1-3,
— 1 usługi polegającej na realizacji prac konserwatorsko-restauratorskich wózków – rozumianych jako zespołu
zestawu kołowego o wartości wykonanego zamówieni nie mniejszą niż 100 000 PLN brutto – dot. zadania 4.
Powinno być:
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej:
— 1 usługi polegającej na naprawie okresowej lub renowacji wagonu kolejowego o wartości wykonanego
zamówienia nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto – dot. zadań 1-3,
— 1 usługi polegającej na realizacji prac konserwatorsko-restauratorskich napraw wózków – rozumianych
jako zespołu zestawu kołowego albo naprawie wózków z eksploatowanych pojazdów o wartości wykonanego
zamówienia nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto – dot. zadania 4.
Wykonawcy dla wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu składają wykaz usług wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
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upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5
do SIWZ).
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, na wezwanie następujących dokumentów:
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. 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;
c. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1-4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1-4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/07/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 06/08/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


