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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467461-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Autobusy elektryczne
2022/S 164-467461

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 142-407571)

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Luboszycka 19
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-215
Państwo: Polska
E-mail: mzk@mzkopole.pl 
Tel.:  +48 774023100
Faks:  +48 774023136
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzkopole.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 8 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym z dostawą i 
montażem urządzeń infrastruktury ładowania.
Numer referencyjny: ZO.2521-10/22

II.1.2) Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Dostawa 8 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym wraz z 
dostawą i montażem urządzeń infrastruktury ładowania, w tym:
- 6 szt. elektrobusów 12-metrowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SWZ,
- 2 szt. elektrobusów 18-metrowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SWZ,
- urządzenia infrastruktury ładowania – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 
do SWZ oraz zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

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

22/08/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 142-407571

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 i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia działalności oraz zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonali w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie:
a) co najmniej jedną dostawę min. 6 fabrycznie nowych autobusów 12-metrowych MAXI oraz
b) co najmniej jedną dostawę min. 2 fabrycznie nowych autobusów 18-metrowych MEGA
zgodnych z autobusami oferowanymi w niniejszym postępowaniu w zakresie typu podstawowych zespołów 
jezdnych i zespołów układu napędowego wraz z napędem elektrycznym zasilanym z magazynu energii 
elektrycznej oraz ładowaniem metodą „odwróconego” pantografu.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia działalności oraz zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonali w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie:
a) co najmniej jedną dostawę min. 5 fabrycznie nowych autobusów 12-metrowych MAXI oraz
b) co najmniej jedną dostawę min. 2 fabrycznie nowych autobusów 18-metrowych MEGA
zgodnych z autobusami oferowanymi w niniejszym postępowaniu w zakresie typu układu napędowego wraz z 
napędem elektrycznym zasilanym z magazynu energii elektrycznej oraz ładowaniem metodą "odwróconego" 
pantografu.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Termin realizacji zamówienia: do 300 dni od daty zawarcia umowy.
Powinno być:
Termin realizacji zamówienia: do 360 dni od daty zawarcia umowy.
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Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 300
Powinno być:
Okres w dniach: 360
Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
„Elektromobilne Opole – etap III” w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 – 
Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
Zgodnie z art. 257 Prawa Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie niniejszego 
zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w ramach projektu „Elektromobilne Opole – etap III”).
Powinno być:
„Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI- REACT-EU, Działanie 11.4 
Transport miejski.
Zgodnie z art. 257 Prawa Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie niniejszego 
zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w ramach projektu „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną 
infrastrukturą do ich obsługi").

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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