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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:  Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Antoniny Grygowej 56

Miejscowość:  Lublin Kod pocztowy:  20-260 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  „MPK Lublin” Sp. z o.o., 20-260
Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56

Tel.: +48 817100408

Osoba do kontaktów:  Dariusz Purc

E-mail:  zp@mpk.lublin.pl Faks:  +48 815254226

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.mpk.lublin.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


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

2 / 5

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa w formie dzierżawy 25 sztuk miejskich autobusów niskopodłogowych, w tym 10 jednoczłonowych i 15
przegubowych

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie dzierżawy na okres 10 lat 25 sztuk miejskich autobusów
niskopodłogowych, w tym 10 jednoczłonowych i 15 przegubowych, tj.:
1.1. część I - dostawa w formie dzierżawy na okres 10 lat 10 miejskich autobusów niskopodłogowych
jednoczłonowych, spełniających wymagania określone w pkt 2 oraz w załączniku nr 1a do SIWZ, a także:
1.1.1. udzielenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego uprawnień Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) w
zakresie obsługi i napraw dostarczonych autobusów,
1.1.2. dostawa zamawiającemu przez wykonawcę wyposażenia warsztatowego,
1.1.3. szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie wskazanym w „Umowie dzierżawy autobusów
jednoczłonowych”, stanowiącej załącznik nr 6a do SIWZ,
1.1.4. przekazanie zamawiającemu dokumentacji technicznej opisanej w „Umowie dzierżawy autobusów
jednoczłonowych”, stanowiącej załącznik nr 6a do SIWZ,
1.1.5. dostarczenie oprogramowania wraz z licencjami w ilości pozwalającej na swobodne korzystanie ze
wszystkich funkcjonalności autobusów jednoczłonowych,
1.2. część II - dostawa w formie dzierżawy na okres 10 lat 15 miejskich autobusów niskopodłogowych
przegubowych, spełniających wymagania określone w pkt 2 oraz w załączniku nr 1b do SIWZ, a także:
1.2.1. udzielenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego uprawnień Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) w
zakresie obsługi i napraw dostarczonych autobusów,
1.2.2. dostawa zamawiającemu przez wykonawcę wyposażenia warsztatowego,
1.2.3. szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie wskazanym w „Umowie dzierżawy autobusów
przegubowych”, stanowiącej załącznik nr 6b do SIWZ,
1.2.4. przekazanie zamawiającemu dokumentacji technicznej opisanej w „Umowie dzierżawy autobusów
przegubowych”, stanowiącej załącznik nr 6b do SIWZ,
1.2.5. dostarczenie oprogramowania wraz z licencjami w ilości pozwalającej na swobodne korzystanie ze
wszystkich funkcjonalności autobusów przegubowych.
2. Autobusy muszą spełniać następujące wymagania:
2.1. zostaną zarejestrowane przez wykonawcę przed przekazaniem zamawiającemu,
2.2. będą wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym w szczególności posiadały będą wszelkie wymagane
prawem dokumenty dopuszczające do ruchu oraz komplet tablic rejestracyjnych,
2.3. będą fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem realizacji dostawy,
oraz nie mogą być wcześniej eksploatowane,
2.4. muszą być jednej marki w ramach danej części (jednoczłonowe/przegubowe),
2.5. muszą być identyczne w ramach danej części (jednoczłonowe/przegubowe), w szczególności pod
względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych oraz kompletacji wyposażenia,
2.6. muszą spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), warunkujące dopuszczenie do ruchu,
2.7. muszą posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu
pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., poz.
1475 z późn. zm.),
2.8. konstrukcja pojazdów i zastosowane rozwiązania mają gwarantować co najmniej 10 lat eksploatacji, przy
założeniu średnio 80.000 km rocznego przebiegu,
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2.9. zastosowane rozwiązania techniczne muszą być sprawdzone, wdrożone do produkcji seryjnej, a ich
niezawodność musi być potwierdzona przynajmniej w testach eksploatacyjnych,
2.10. muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich bezawaryjna, długotrwała eksploatacja w
temperaturach otaczającego powietrza od -35ºC do +40ºC.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
3.1. Specyfikacja techniczna autobusów jednoczłonowych – załącznik nr 1a do SIWZ,
3.2. Specyfikacja techniczna autobusów przegubowych – załącznik nr 1b do SIWZ,
3.3. Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej – załącznik nr 1 do
specyfikacji technicznych autobusów (dla części I i II),
3.4. Wzór tapicerki – załącznik nr 2 do specyfikacji technicznych autobusów (dla części I i II),
3.5. Opis danych eksploatacyjnych – załącznik nr 3 do specyfikacji technicznych autobusów (dla części I i II).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34121100  
Dodatkowe przedmioty 34121400  
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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)
NB-4400-1/17

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_mpklublin
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-081254   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 116-234194  z dnia:  20/06/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/06/2017  (dd/mm/rrrr)
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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:
5.5. W przypadku wspólnego
ubiegania się wykonawców o
udzielenie zamówienia, których
oferta została oceniona najwyżej,
każdy z tych wykonawców
jest zobowiązany przedstawić
dokumenty, o których mowa w pkt
4 oraz pkt 5.1 – 5.3 niniejszego
ogłoszenia.

Powinno być:
6. W przypadku wspólnego
ubiegania się wykonawców o
udzielenie zamówienia, których
oferta została oceniona najwyżej,
każdy z tych wykonawców
jest zobowiązany przedstawić
dokumenty, o których mowa w pkt
4.2 oraz pkt 5.1 – 5.3 niniejszego
ogłoszenia.

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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-094397
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