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PL-Wrocław: Tabor kolejowy
2010/S 13-015642
Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, attn: Małgorzata Makowczyńska, PL-50-411 Wrocław.
Tel. +48 717769705. E-mail: zamowienia.publiczne@umwd.pl. Fax +48 717769702.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.8.2009, 2009/S 150-219692)

Przedmiot zamówienia:
CPV: 34620000.
Tabor kolejowy.
Zamiast:
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizowali
dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu oraz daty wykonania i
odbiorców (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Dokumenty potwierdzające, że dostawy przedstwione w wykazie, o którym mowa w pkt. 1), zostały wykonane
należycie (np.: referencje, protokoły odbioru).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Doświadczenie Wykonawców odpowiednio: jeśli składać będą swoją ofertę na Zadanie 1 albo na Zadanie 1 i na Zadanie
2 – wówczas dostawę co najmniej jednego autobusu szynowego z napędem spalinowym z minimum 50 miejscami
siedzącymi stałymi i co najmniej jednego autobusu szynowego z napędem spalinowym z minimum 100 miejscami
siedzącymi stałymi; jeśli natomiast składać będą swoją ofertę tylko na Zadanie 2 – wówczas dostawę co najmniej jednego
autobusu szynowego z napędem spalinowym z minimum 50 miejscami siedzącymi stałymi.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.9.2009 - 11:30.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.9.2009 - 11:30.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 15.9.2009 - 12:00.
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Powinno być:
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali
dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz z przeprowadzeniem usługi
szkolenia z zakresu obsługi, utrzymania i konserwacji pasażerskiego pojazdu trakcyjnego, składającego się z części
teoretycznej i praktycznej.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) wykaz dostaw i usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu oraz daty
wykonania i odbiorców (wzór wykazu dostaw i usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ);
2) dokumenty potwierdzające, że dostawy i usługi przedstawione w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wykonane
należycie (np. referencje, protokoły odbioru).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Doświadczenie Wykonawców odpowiednio: jeśli składać będą swoją ofertę na Zadanie 1 albo na Zadanie 1 i na Zadanie
2 – wówczas dostawę co najmniej 1 pasażerskiego pojazdu trakcyjnego z minimum 50 miejscami siedzącymi stałymi i
co najmniej 1 pasażerskiego pojazdu trakcyjnego z minimum 100 miejscami siedzącymi stałymi; jeśli natomiast składać
będą swoją ofertę tylko na Zadanie 2 – wówczas dostawę co najmniej 1 pasażerskiego pojazdu trakcyjnego z minimum
50 miejscami siedzącymi stałymi; oraz przeprowadzenie – niezależnie od tego, na które zadanie Wykonawca składać
będzie swoją ofertę – usługi szkolenia z zakresu obsługi, utrzymania i konserwacji pasażerskiego pojazdu trakcyjnego,
składającego się z części teoretycznej i praktycznej.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.2.2010 - 15:30.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.2.2010 - 11:30.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 10.2.2010 - 12:00.
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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