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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 94c
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-027
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@tramwajfordon.bydgoszcz.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB
Numer referencyjny: 1/TF/2020

II.1.2) Główny kod CPV
50220000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są naprawy pogwarancyjne i serwisowe 12 sztuk wagonów tramwajowych PESA typ 
122NaB.

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

29/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n005kime
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-178092
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/12/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

mailto:przetargi@tramwajfordon.bydgoszcz.pl
www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl
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VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawcy:
a) Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, usług zgodnych z poniższymi wymaganiami. W przypadku
wykazywania usługi wykonywanej (trwającej) ocenie będzie podlegać wyłącznie część usługi faktycznie
zrealizowana.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie powyższego
warunku wykazuje co najmniej jeden z nich.
b)Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem w terminie nie później niż 60 dni od zawarcia umowy,
systemem informatycznym o niżej opisanych cechach. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia spełnienie powyższego warunku wykazuje co najmniej jeden z nich.
2) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące
się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, którymi będzie dysponował
na etapie realizacji zamówienia, na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę, spełniające określone poniżej
wymagania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie
powyższego warunku, Wykonawcy wykazują łącznie.
2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Powinno być:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, usług zgodnych z poniższymi wymaganiami. W przypadku
wykazywania usługi wykonywanej (trwającej) ocenie będzie podlegać wyłącznie część usługi faktycznie
zrealizowana.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie powyższego
warunku wykazuje co najmniej jeden z nich.
2) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące
się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, którymi będzie dysponował
na etapie realizacji zamówienia, na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę, spełniające określone poniżej
wymagania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie
powyższego warunku, Wykonawcy wykazują łącznie.
2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
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1) Wykonawcy:
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) lub wykonywaniu
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch usług polegających na utrzymania sprawności technicznej 
taboru tramwajowego - w tym o łącznej wartości utrzymania sprawności technicznej taboru tramwajowego
niskopodłogowego nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN netto (dwa miliony złotych).
b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w terminie nie dłużej niż 60 dni od podpisania umowy,
systemem informatycznym działającym on-line zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach
mobilnych służącego do planowania, ewidencji i rozliczania prac serwisowych, składającego się z niżej
opisanych modułów funkcjonalnych będących integralną częścią systemu, udostępnionego zamawiającemu
bezpłatnie w ramach zawartej umowy serwisowej.
System powinien zawierać następujące moduły:
- ewidencji utrzymania, serwisu tramwajów:
- planowania
- kreator raportów
- statystyki
- dokumentacja (w zakresie udostępnionym przez Zamawiającego)
- panel administratora - do konfiguracji ustawień systemu, w tym edycji struktury funkcjonalnej, dodawania i
usuwania różnych zasobów systemu, uprawnień użytkowników i funkcji.
- ewidencjonowania pracy przewozowej (przebiegów tramwajów oraz przebiegów wózków)
- gospodarki magazynowej ewidencjonującej stany magazynowe części właściciela taboru użyte do
realizowanych napraw
- generatora zleceń
System umożliwi eksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.
2) Osób:
a) co najmniej 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę, które posiadają 3-letnie doświadczenie dotyczące
napraw i serwisu tramwajów niskopodłogowych,
b) co najmniej 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają pozwolenie na kierowanie tramwajem (w
celu przetestowania naprawionego tramwaju),
c) co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu
dotyczącym obsługi i napraw lub serwisu urządzeń napędowych i zasilających produkcji firmy MEDCOM,
d) co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu
dotyczącym eksploatacji i diagnostyki elementów obwodu głównego produkcji firmy MEDCOM,
e) co najmniej 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają uprawnienia w zakresie spawania,
f) co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu
dotyczącym obsługi układów hamulcowych produkcji Knorr-Bremse.
Powinno być:
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1) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) lub wykonywaniu
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch usług polegających na utrzymania sprawności technicznej 
taboru tramwajowego - w tym o łącznej wartości utrzymania sprawności technicznej taboru tramwajowego
niskopodłogowego nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN netto (dwa miliony złotych).
2) Osób:
a) co najmniej 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę, które posiadają 3-letnie doświadczenie dotyczące
napraw i serwisu tramwajów niskopodłogowych,
b) co najmniej 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają pozwolenie na kierowanie tramwajem (w
celu przetestowania naprawionego tramwaju),
c) co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu
dotyczącym obsługi i napraw lub serwisu urządzeń napędowych i zasilających produkcji firmy MEDCOM,
d) co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu
dotyczącym eksploatacji i diagnostyki elementów obwodu głównego produkcji firmy MEDCOM,
e) co najmniej 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają uprawnienia w zakresie spawania,
f) co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu
dotyczącym obsługi układów hamulcowych produkcji Knorr-Bremse.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


