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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Województwo Podkarpackie
690581324
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów
35-010
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Chmiel
Tel.:  +48 178606755
E-mail: s.chmiel@podkarpackie.pl 
Faks:  +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez
Województwo Podkarpackie oraz w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
Numer referencyjny: OR-IV.272.1.48.2019

II.1.2) Główny kod CPV
60210000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych wojewódzkich przewozów
pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz w ramach Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.
Planowana praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie 21446299 pockm w tym:
Zadanie nr 1
Planowana praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie 16000000 pockm
w 2021 r. - 3200000 pockm
w 2022 r. - 3200000 pockm
w 2023 r. - 3200000 pockm
w 2024 r. - 3200000 pockm
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w 2025 r. - 3200000 pockm
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 2.1 do SIWZ
Zadanie nr 2
Planowana praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie 5 446 299 pockm
w 2021 r. - 933000 pockm
w 2022 r. - 933000 pockm
w 2023 r. - 1193433 pockm
w 2024 r. - 1193433 pockm
w 2025 r. - 1193433 pockm
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 2.2 do SIWZ

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

20/01/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: rzeszow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-173605
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 243-597445
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/12/2019

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

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu na podstawie:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych
w okresie ostatnich 5 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;
Powinno być:
Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu na podstawie:
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
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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;
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/02/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


