
Dz.U./S S224
17/11/2020
551726-2020-PL

1 / 3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551726-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Części silników elektrycznych i prądnic
2020/S 224-551726

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 205-500187)

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: Magdalena Kalisiewicz
E-mail: mkalisiewicz@mpk.lodz.pl 
Tel.:  +48 426721241
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 elementów nagrzewnic, silników trakcyjnych i przetwornic wagonów tramwajowych
Numer referencyjny: WZ-091-59/20

II.1.2) Główny kod CPV
31161000 Części silników elektrycznych i prądnic

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa elementów nagrzewnic, silników trakcyjnych i przetwornic 
wagonów tramwajowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz został przedstawiony na 
załączonych rysunkach.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z zasadami określonymi w załączniku nr 8 do 
SIWZ (Projekt umowy).
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 205-500187

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamiast:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp., tj.:
Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonali w tym okresie bądź wykonują (dotyczy świadczeń 
okresowych lub ciągłych):
1) w przypadku złożenia oferty dla zadania nr 2 – wykonali dostawę cewek bieguna w minimalnej ilości 3 000 
szt. (w ramach jednego bądź wielu kontraktów);
Powinno być:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp., tj.:
Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonali w tym okresie, bądź wykonują (dotyczy świadczeń 
okresowych lub ciągłych):
1) w przypadku złożenia oferty dla zadania nr 2 – wykonali dostawę cewek bieguna i/lub cewek wirnika Lta-220, 
w łącznej minimalnej ilości 3 000 sztuk (w ramach jednego bądź wielu kontraktów);
Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje
Zamiast:
2. Termin wniesienia wadium upływa 23.11.2020 o godz. 11.00.
Powinno być:
2. Termin wniesienia wadium upływa 30.11.2020 o godz. 11.00.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/11/2020
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Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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