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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110991-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2013/S 067-110991
Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, Osoba do kontaktów: Katarzyna Cios, Katowice40-040,
POLSKA. Tel.: +48 727030061. Faks: +48 324940662. E-mail: kcios@kolejeslaskie.com
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.3.2013, 2013/S 49-080129)

Przedmiot zamówienia:
CPV:50222000, 63711000
Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem,a w przypadku świadczeń obecnie
realizowanych (świadczenia okresowe lub ciągłe) należytym wykonywaniem co najmniej jednej usługi o zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia polegającej na utrzymaniu w czystości taboru i opróżnianiu zbiorników WC z
zamkniętym obiegiem zamówienia trwającej nie krócej niż 6 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł. Wzór
wykazu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postaci wykazania doświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.04.2013 (08:30)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
17.04.2013 (09:00)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał sie należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń obecnie
realizowanych (świadczenia okresowe lub ciągłe) należytym wykonywaniem co najmniej jedne usługi o zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia polegającej na utrzymaniu w czystości taboru i opróżnianiu zbiorników WC z zamknietym
obiegiem, trwającej nie krócej niż 4 miesiące i wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN. Wzór wykazu potwierdzającego
spełnianie warunków udziału w postaci doświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25.04.2013 (08:30)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
25.04.2013 (09:00)
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