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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192214-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Tramwajowe wagony pasażerskie
2022/S 072-192214

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 053-137386)

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 9047697100000
Adres pocztowy: ul. Toruńska 174 a
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Julia Suchocka
E-mail: julia.suchocka@zdmikp.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 525822769
Faks:  +48 525822777
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w 
Bydgoszczy
Numer referencyjny: 012/2022

II.1.2) Główny kod CPV
34622100 Tramwajowe wagony pasażerskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów 
wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych (6 szt. długich oraz 4 szt. krótkich) wraz ze specjalistycznym 
wyposażeniem obsługowym, pakietem eksploatacyjno-naprawczym i świadczeniami dodatkowymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem podstawowym, w tym opisy tramwajów, 
specjalistycznego wyposażenia obsługowego, pakietu eksploatacyjno-naprawczego i świadczeń dodatkowych, 
zostały zawarte we wzorze Umowy wraz załącznikami w tym Wymaganiach Techniczno-Eksploatacyjne 
(wymagania T-E) oraz załączniku B do Umowy.

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

07/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 053-137386

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
WARUNEK SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli 
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 60 000 000,00 PLN 
(słownie: sześćdziesiąt milionów złotych),
W przypadku, gdy posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową, wykonawca wykaże w innej walucie 
niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty 
na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank 
Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym 
dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają łącznie.
2. W celu potwierdzenia spełniana przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda złożenia, w odpowiedzi na wezwanie wynikające z art.126 
ust.1 Pzp, następującego PŚD:
1/ informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (lub podmiotu, na którego sytuacji wykonawca 
polega), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości nie mniejszej niż 60 000 
000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych);
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego 
podmiotowego środka dowodowego, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w 
wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Powinno być:
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WARUNEK SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli 
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN 
(słownie: czterdzieści milionów złotych),
W przypadku, gdy posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową, wykonawca wykaże w innej walucie 
niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty 
na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank 
Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym 
dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają łącznie.
2. W celu potwierdzenia spełniana przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda złożenia, w odpowiedzi na wezwanie wynikające z art.126 
ust.1 Pzp, następującego PŚD:
1/ informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (lub podmiotu, na którego sytuacji wykonawca 
polega), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości nie mniejszej niż 40 000 
000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych);
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego 
podmiotowego środka dowodowego, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w 
wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
WARUNEK ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:
a) co najmniej jedno zamówienie polegające na wyprodukowaniu i dostarczeniu minimum 3 takich samych 
fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, jednoprzestrzennych ze 100% udziałem niskiej podłogi (tj. 
długości niskiej podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu), o długości od 19 do 23 m w ramach 
realizacji jednej umowy, które zostały następnie dopuszczone do ruchu i są/były eksploatowane na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w regularnej komunikacji publicznej przez okres co najmniej 12 
miesięcy
oraz
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na wyprodukowaniu i dostarczeniu minimum 5 takich samych 
fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, jednoprzestrzennych ze 100% udziałem niskiej podłogi 
(tj. długości niskiej podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu), o długości od 29 do 32 m, 
w ramach realizacji jednej umowy, które zostały dopuszczone do ruchu i są/były eksploatowane na terenie 
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w regularnej komunikacji publicznej przez okres co najmniej 12 
miesięcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
WARUNEK ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ - cd.:
Pojęcie „takich samych” patrz pkt II.2.4) 6.
Minimalny warunek wymaganego doświadczenia w zakresie dostaw tramwajów opisanych lit. a i b będzie 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał/wykonuje te dostawy w ramach jednego zamówienia lub dwóch 
odrębnych zamówień.
W przypadku trwających umów na dostawy okresowe lub ciągłe, Wykonawca musi wykazać części dostaw 
faktycznie zrealizowanych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, jeżeli co najmniej jeden z nich 
spełni wymagany warunek udziału w postępowaniu. Doświadczenie wykonawców nie sumuje się.
Powinno być:
WARUNEK ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
1. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, 
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał a 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające 
na wyprodukowaniu i dostarczeniu minimum 8 sztuk takich samych fabrycznie nowych tramwajów 
wieloczłonowych, jednoprzestrzennych ze 100% udziałem niskiej podłogi (tj. długości niskiej podłogi przedziału 
pasażerskiego w osi podłużnej wagonu), o długości od 19 m do 34 m w ramach realizacji jednej umowy, które 
zostały następnie dopuszczone do ruchu i są eksploatowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) lub Unii Celnej Unii Europejskiej, w regularnej komunikacji publicznej przez okres co najmniej 12 
miesięcy. Wskazane przez Wykonawcę tramwaje muszą posiadać we wskazanym wspólnym okresie 12- stu 
miesięcy średni przebieg na pojazd min. 45.000 km.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
WARUNEK ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ - cd.:
Zamawiający pod pojęciem „takich samych” rozumie wyprodukowanie tramwajów wg tych samych wymagań 
technicznych.
W przypadku trwających umów na dostawy okresowe lub ciągłe, Wykonawca musi wykazać części dostaw 
faktycznie zrealizowanych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, jeżeli co najmniej jeden z nich 
spełni wymagany warunek udziału w postępowaniu. Doświadczenie wykonawców nie sumuje się.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
III. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden 
milion złotych), przed upływem terminu składania ofert oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego przed podpisaniem 
umowy oraz w wysokości 10% uruchamianej opcji przed jej uruchomieniem (szczegółowe informacje w SWZ).
Powinno być:
III. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden 
milion złotych), przed upływem terminu składania ofert oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego przed podpisaniem 
umowy oraz w wysokości 5% uruchamianej opcji przed jej uruchomieniem (szczegółowe informacje w SWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 18/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 15/08/2022
Powinno być:
Data: 23/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/04/2022
Czas lokalny: 10:20
Powinno być:
Data: 26/04/2022
Czas lokalny: 10:20

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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