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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209856-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Tramwajowe wagony pasażerskie
2022/S 077-209856

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:

15/04/2022

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
II. Z Ofertą składane są następujące dokumenty (szczegółowo opisane w SWZ), tj.:
1) wycena,
2) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale XVII SWZ.
3) pełnomocnictwo (-a) - o ile dotyczy,
4) potwierdzenie wniesienia wadium - w przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji,
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które 
dostawy, wykonają poszczególni wykonawcy - o ile dotyczy,
6) zobowiązania innych podmiotów - o ile dotyczy.
7) inne *- o ile dotyczy : ___________________________,
Powinno być:
II. Z Ofertą składane są następujące dokumenty (szczegółowo opisane w SWZ), tj.:
1) wycena,
2) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale XVII SWZ.
3) pełnomocnictwo (-a) - o ile dotyczy,
4) potwierdzenie wniesienia wadium - w przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji,
5) oświadczenie wykonawcy dot. zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r.
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które 
dostawy, wykonają poszczególni wykonawcy - o ile dotyczy,
7) zobowiązania innych podmiotów - o ile dotyczy.
8) inne *- o ile dotyczy : ___________________________,
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
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Cd. pkt II.1.4) ogłoszenia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (podstawowego i w ramach opcji,) i warunki wykonania 
zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik Nr 1 do SWZ - 
wzór Umowy z załącznikami, w tym:
1) Wymagania technologiczno-eksploatacyjne (dalej wymagania T-E), stanowiące załącznik Nr 1 do Umowy,
2) zakres zamówienia podstawowego i w ramach opcji, stanowiące załącznik B do Umowy,
oraz we wzorze formularza ofertowego, stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Dostawy muszą spełniać standardy jakościowe określone w Umowie wraz z załącznikami oraz 
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 i 96 Pzp.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać, w ofercie oraz w JEDZ-u, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak oświadczenia 
wykonawcy w tym zakresie oznaczać będzie, że wykonawca zamierza samodzielnie realizować całość 
zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na 
części. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:
Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ wymaga aby wszystkie 
dostarczone pojazdy zarówno krótkie jak i długie były takie same w danym asortymencie, w szczególności 
pod względem konstrukcyjnym, zastosowanych podzespołów, parametrów technicznych oraz kompletacji i 
wyposażenia. Mając na uwadze powyższe podział przedmiotowego zamówienia na części groziłby nadmiernymi 
trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, dodatkowo potrzeba 
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby 
zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
Brak podziału na części nie ogranicza dostępu do zamówienia wykonawcom z sektora MŚP.
7. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozdziale XVII SWZ.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
Powinno być:
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Cd. pkt II.1.4) ogłoszenia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (podstawowego i w ramach opcji,) i warunki wykonania 
zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik Nr 1 do SWZ - 
wzór Umowy z załącznikami, w tym:
1) Wymagania technologiczno-eksploatacyjne (dalej wymagania T-E), stanowiące załącznik Nr 1 do Umowy,
2) zakres zamówienia podstawowego i w ramach opcji, stanowiące załącznik B do Umowy,
oraz we wzorze formularza ofertowego, stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Dostawy muszą spełniać standardy jakościowe określone w Umowie wraz z załącznikami oraz 
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
3. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dot. zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach 
publicznych,zgodnie z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 r.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 i 96 Pzp.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać, w ofercie oraz w JEDZ-u, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak oświadczenia 
wykonawcy w tym zakresie oznaczać będzie, że wykonawca zamierza samodzielnie realizować całość 
zamówienia.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na 
części. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:
Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ wymaga aby wszystkie 
dostarczone pojazdy zarówno krótkie jak i długie były takie same w danym asortymencie, w szczególności 
pod względem konstrukcyjnym, zastosowanych podzespołów, parametrów technicznych oraz kompletacji i 
wyposażenia. Mając na uwadze powyższe podział przedmiotowego zamówienia na części groziłby nadmiernymi 
trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, dodatkowo potrzeba 
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby 
zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
Brak podziału na części nie ogranicza dostępu do zamówienia wykonawcom z sektora MŚP.
8. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozdziale XVII SWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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