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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449904-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2017/S 216-449904

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 206-425381)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Violetta Piwońska, Magdalena Widurska
Tel.:  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu 
Faks:  +48 767212325
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.bip.legnica.eu

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

II.1.1) Nazwa:
„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy”.

II.1.2) Główny kod CPV
60112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy” -zadania związanego z realizacją projektu
pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie:
1) regularnego przewozu osób na liniach komunikacji miejskiej nr 4 i nr 8 na terenie miasta Legnicy,
2) sprzedaży biletów jednoprzejazdowych przez kierowców autobusów na liniach nr 4 i nr 8,
3) prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt na liniach nr 4 i nr 8.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425381-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.um.bip.legnica.eu


Dz.U./S S216
10/11/2017
449904-2017-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 3

10/11/2017 S216
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 3

Wykonawca będzie realizował odpłatnie usługi przewozowe zgodnie z zakresem rzeczowym. Zakres rzeczowy
wynosi około 366.357,00 wozokilometrów.

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

08/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 206-425381

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
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą bezpieczną realizację zamówienia
w całym jego okresie, tj. mieć dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min.
200 000 PLN na realizację powyższego zamówienia potwierdzoną informacją banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Ocena spełnienia warunku według:
a) oświadczenia Wykonawcy- JEDZ oraz
b) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania –
za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca musi posiadać sytuację ekonomiczną i finansową
zapewniającą bezpieczną realizację zamówienia w całym jego okresie, tj. mieć dostęp do środków finansowych
lub zdolność kredytową w wysokości min. 200 000 PLN na realizację powyższego zamówienia potwierdzoną
informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunku według: a)
oświadczenia Wykonawcy- JEDZ oraz b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wyżej wymaganą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert…”.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
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Zamiast:
Data: 10/11/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 24/11/2017
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


