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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

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
Katowice
40-053
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Włoczyk
Tel.:  +48 327438401
E-mail: zamowienia@metropoliaztm.pl 
Faks:  +48 322519745
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://metropoliaztm.nowybip.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230.
Numer referencyjny: ZP/PO/44/PZ/27/19

II.1.2) Główny kod CPV
60112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230 zgodnie z
rozkładami jazdy.

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

28/11/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002i4wh
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-154395
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 216-530385
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/11/2019

mailto:zamowienia@metropoliaztm.pl
http://metropoliaztm.nowybip.pl/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530385-2019:TEXT:PL:HTML
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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: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
a. każdy autobus o długości do 12,5 m i pojemności co najmniej 91 miejsc (tabor typu BN), nie starszy niż (rok
produkcji) z 2009 roku i spełniający normę czystości spalin co najmniej EURO 5,
Powinno być:
a. każdy autobus o długości do 12,5 m, pojemności co najmniej 91 miejsc dla taboru typu BN (w przypadku
pojazdów z alternatywnym układem napędu – autobus o pojemności co najmniej 75 miejsc), nie starszy niż (rok
produkcji) z 2009 roku i spełniający normę czystości spalin co najmniej EURO 5,
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 16/12/2019
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W sekcji II.2.4 dodano pkt 4a w brzmieniu: "4.a. Zamawiający wymaga, aby od dnia 01.05.2020 r. usługi objęte
przedmiotem zamówienia były wykonywane autobusami o kolorystyce poszycia zewnętrznego w kolorze żółtym
RAL 1018.".
W sekcji: III 1.3. pkt 2 wykreślono:
- lit. p w brzmieniu: "p. autobus wyposażony w system zliczania pasażerów, który wymagany będzie nie
wcześniej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy;",
- lit. q tiret trzecie w brzmieniu: "- powierzchnia podłogi (przejście środkowe) bez stopni poprzecznych oraz brak
stopni w drzwiach,".


