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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268154-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub 
taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym

2020/S 110-268154

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 104-252230)

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-132
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Grzelak-Kamińska
E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl 
Tel.:  +48 426721138
Faks:  +48 426721229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa układów napędowych i sterowania do wagonów Cityrunner
Numer referencyjny: WZ-091-31/20

II.1.2) Główny kod CPV
34630000 Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania 
ruchem kolejowym

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury elektrycznej przeznaczonej do modernizacji tramwajów typu 
Cityrunner (dalej CR).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 104-252230

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów; 
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Zamiast:
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w 
postępowaniu, w liczbie nie większej niż 5, a jeśli liczba Wykonawców spełniających warunki będzie 
większa,wówczas Zamawiający dokona selekcji na podstawie wykazanej przez Wykonawców liczby kompletów 
aparatury energoelektronicznej (falowniki, przetwornice, układy sterowania) do tramwajów wieloczłonowych 
z klimatyzacją pasażerską, które są eksploatowane z pasażerami nie krócej niż 12 miesięcy, dostarczonych 
w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw, zrealizowanych na podstawie jednego lub 
kilku kontraktów.
Weryfikacja nastąpi na podstawie:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem w 
szczególności ich przedmiotu oraz dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
wraz z dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) złożonego wraz z wnioskiem zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, sporządzonego 
na podstawie załącznika nr 3 do wniosku, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja.
Selekcja będzie polegać na tym, że Zamawiający zaprosi 5 Wykonawców z najwyższymi ocenami punktowymi 
wniosków, dokonanymi w następujący sposób: za każdy komplet aparatury energoelektronicznej (falowniki, 
przetwornice, układy sterowania) do tramwajów wieloczłonowych z klimatyzacją pasażerską, które są 
eksploatowane z pasażerami nie krócej niż 12 miesięcy, dostarczony ponad minimalną wymaganą liczbę 
(wymagane dostawy minimum 3 kompletów), przyznany będzie 1 punkt, to jest czwarty dostarczony i każdy 
kolejny komplet aparatury wzwyż, będą punktowane.
Powinno być:
1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w 
postępowaniu, w liczbie nie większej niż 5, a jeśli liczba Wykonawców spełniających warunki będzie
Większa,wówczas Zamawiający dokona selekcji na podstawie wykazanej przez Wykonawców liczby kompletów 
aparatury energoelektronicznej (każdy wykazany komplet aparatury energoelektronicznej składa się co 
najmniej z falownika, przetwornicy, układu sterowania) do tramwajów wieloczłonowych z klimatyzacją 
pasażerską, z silnikami napędowymi prądu przemiennego, które są eksploatowane z pasażerami nie krócej 
niż 12 miesięcy, dostarczonych w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
także wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
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do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw, 
zrealizowanych na podstawie jednego lub kilku kontraktów.
Weryfikacja nastąpi na podstawie:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem w 
szczególności ich przedmiotu oraz dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
wraz z dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) złożonego wraz z wnioskiem zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, sporządzonego 
na podstawie załącznika nr 3 do wniosku, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja.
Selekcja będzie polegać na tym, że Zamawiający zaprosi 5 Wykonawców z najwyższymi ocenami punktowymi 
wniosków, dokonanymi w następujący sposób: za każdy komplet aparatury energoelektronicznej (każdy 
wykazany komplet aparatury energoelektronicznej składa się co najmniej z falownika, przetwornicy, układu 
sterowania) do tramwajów wieloczłonowych z klimatyzacją pasażerską, z silnikami napędowymi prądu 
przemiennego, które są eksploatowane z pasażerami nie krócej niż 12 miesięcy, dostarczony ponad minimalną 
wymaganą liczbę (wymagane dostawy minimum 3 kompletów), przyznany będzie 1 punkt, to jest czwarty 
dostarczony i każdy kolejny komplet aparatury wzwyż, będą punktowane.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i 
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, dostawy co najmniej 3 kompletów aparatury energoelektronicznej (falowniki, przetwornice, układy 
sterowania) do tramwajów wieloczłonowych z klimatyzacją pasażerską, które są eksploatowane z pasażerami 
nie krócej niż 12 miesięcy, na podstawie jednego lub kilku kontraktów.
(...)
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunku 
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, tj. łącznie mają wykazać, że wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, dostawę co najmniej 3 kompletów aparatury energoelektronicznej (falowniki, przetwornice, układy 
sterowania) do tramwajów wieloczłonowych z klimatyzacją pasażerską, które są eksploatowane z pasażerami 
nie krócej niż 12 miesięcy, na podstawie jednego lub kilku kontraktów. Brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 
Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Niezłożenie wraz z wnioskiem, a następnie na skutek wezwania dokumentu JEDZ, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku, oraz dokumentów, jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, skutkuje wykluczeniem z niniejszego postępowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, dostawy co najmniej 3 kompletów aparatury energoelektronicznej (każdy wykazany komplet 
aparatury energoelektronicznej składa się co najmniej z falownika, przetwornicy, układu sterowania) do 
tramwajów wieloczłonowych z klimatyzacją pasażerską, z silnikami napędowymi prądu przemiennego, które są 
eksploatowane z pasażerami nie krócej niż 12 miesięcy, na podstawie jednego lub kilku kontraktów.
(...)
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunku 
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, tj. łącznie mają wykazać, że wykonali, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, dostawę co najmniej 3 kompletów aparatury energoelektronicznej (każdy wykazany komplet 
aparatury energoelektronicznej składa się co najmniej z falownika, przetwornicy, układu sterowania) do 
tramwajów wieloczłonowych z klimatyzacją pasażerską, z silnikami napędowymi prądu przemiennego, które 
są eksploatowane z pasażerami nie krócej niż 12 miesięcy, na podstawie jednego lub kilku kontraktów. Brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezłożenie wraz z wnioskiem, a następnie na skutek wezwania 
dokumentu JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku, oraz dokumentów, jakich Zamawiający żąda 
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, przez każdego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, skutkuje wykluczeniem z niniejszego postępowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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