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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13780-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Malczyce: Autobusy transportu publicznego
2020/S 008-013780

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 004-004199)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Malczyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 931935023
Adres pocztowy: Traugutta 15
Miejscowość: Malczyce
Kod NUTS: PL518
Kod pocztowy: 55-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chechelska
E-mail: przetargi@malczyce.wroc.pl 
Tel.:  +48 713179223
Faks:  +48 713179617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malczyce.wroc.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 2 szt. nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów o napędzie hybrydowym (spalinowo-elektrycznym)
klasy maxi oraz 1 autobusu elektrycznego klasy mini ze stacją szybkiego ładowania autobusu elekt...
Numer referencyjny: ORG.271.10.2019

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia – na zamówienie składają się 2 odrębne zadania:
3.1.1. zadanie 1 obejmujące dostawę 2 sztuk nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów o napędzie
hybrydowym (spalinowo-elektrycznym) klasy maxi;
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3.1.2. zadanie 2 obejmujące dostawę 1 autobusu elektrycznego klasy mini wraz ze stacją szybkiego ładowania
autobusu elektrycznego.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1, zawierający wymagania i oczekiwania
Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia autobusów hybrydowych oraz warunki ich
gwarancji i serwisu, określa część II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (hy WU).
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 2, zawierający wymagania i oczekiwania
Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych i wyposażenia autobusu elektrycznego i stacji szybkiego
ładowania oraz warunki jego gwarancji i serwisu, określa część III SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia
publicznego (el WU).

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

09/01/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 004-004199

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Zamiast:
E-mail: przetargi@mlaczyce.wroc.pl 
Powinno być:
E-mail: przetargi@malczyce.wroc.pl 
Numer sekcji: IV.1.1
Zamiast:
Procedura otwarta
Powinno być:
Procedura otwarta – przetarg nieograniczony
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia:
14.1. Zamawiający, odrębnie dla każdego zadania, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie poniższych kryteriów:
14.1.1. cena oferty (C), waga 60 %;
14.1.2. termin dostawy autobusów (T), waga 10 %;
14.1.3. okres gwarancji na prawidłową pracę i właściwy stan techniczny układu napędowego (GU), waga 15 %;
14.1.4. okres gwarancji na prawidłową pracę i właściwy stan techniczny magazynów energii (GE), waga 15 %.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
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1. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Malczyce z siedzibą w Malczycach przy ul.
Traugutta 15, 55-320 Malczyce, telefon: +48 713179066, e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl .
2. Inspektor ochrony danych.
W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem
ochrony danych pod adresem e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl  lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowić będą również:
1) ustawa z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2) obowiązki prawne ciążące na Administratorze związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo-podatkowych
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) prawnie uzasadniony interes Administratora związany z dochodzeniem należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych, takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy wykaz akt).
6. Prawa osób, których dane dotyczą.
1. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, szczególnie gdy:
— dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
— upłynął przewidziany prawem okres archiwizacji,
— dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, szczególnie gdy:
— osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
— przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
— administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27.4.2016 r.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Informujemy, iż podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy.
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8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach
informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z
profilowaniem.
9. Przekazywanie danych.
Pani Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
Powinno być:
6.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia z postępowania:
6.1.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą informacje i oświadczenia w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór stanowi załącznik nr 2.1 do IDW;
6.2.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1,
określonych tam dowodów, tj.:
6.2.1.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert w niniejszym w postępowaniu na kwotę określoną w pkt 5.1.2
poz. 5.1.2.1;
6.2.1.2 opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w pkt 5.1.2 poz. 5.1.2.2;
6.2.1.3 wykaz dostaw autobusów co najmniej w liczbie, o której mowa w pkt 5.1.3, 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 dostawy zostały wykonane, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do IDW właściwym dla danego zadania, oraz z załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane, lub są wykonywane należycie.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
Pzp:
6.2.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.2.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.2.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.2.2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
6.2.2.5. oświadczenia o przynależności albo braku przynależności Wyk. do tej samej grupy kapitałowej (o czym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp), do której należą inni Wykonawcy w niniejszym postępowaniu – w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na str. int. Zam. informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp – Zał.
4 do IDW,

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
6.13. Na ofertę składa się:
6.13.1. formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do IDW właściwym dla danego zadania;
6.13.2. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – zgodnie z Załącznikiem nr 2.1 do IDW;
6.13.3. potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w aspekcie parametrów technicznych i
wyposażenia oferowanych autobusów – zgodnie z Załącznikiem nr 2.2 do IDW właściwym dla danego zadania.
Nieprzedłożenie wraz z ofertą formularza dot. parametrów technicznych i wyposażenia autobusów spowoduje
odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.


