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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480161-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Autobusy elektryczne
2022/S 169-480161

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 145-416071)

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Janczuk
E-mail: mzk@mzk.slupsk.pl 
Tel.:  +48 598489300
Adresy internetowe:
Główny adres: http://miniportal.uzp.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym
Numer referencyjny: 10/NR/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym

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

30/08/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 145-416071

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Obiektywne zasady i kryteria udziału
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art 57 PZP (Prawa Zamówień Publicznych) mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 108 ust. 1 PZP oraz dodatkowo na podstawie wymienionych w
SWZ przesłanek wykluczenia z art 109 ust. 1 PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ.
2. Zgodnie z art 58 ustawy PZP Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie.
3. Wykonawca, zgodnie z art 118 PZP, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art 57 PZP (Prawa Zamówień Publicznych) mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 108 ust. 1 PZP, na podstawie art 5k rozporządzenia 833/2014 
oraz art 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także dodatkowo na podstawie wymienionych 
w SWZ przesłanek wykluczenia z art 109 ust. 1 PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ.
2. Zgodnie z art 58 ustawy PZP Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie.
3. Wykonawca, zgodnie z art 118 PZP, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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