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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106327-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego
2017/S 057-106327
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 038-068913)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (jednostka budżetowa Gminy Gdynia)
ul. Zakręt do Oksywia 10
Gdynia
81-244
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Horoń
Tel.: +48 586605412
E-mail: zamowienia.publiczne@zkmgdynia.pl
Faks: +48 586233022
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkmgdynia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii 146 we wszystkie dni tygodnia,
sześcioma autobusami miejskimi niskopodłogowymi przegubowymi.
Numer referencyjny: ZKM/ZP/02/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
60100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu
regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej) na linii 146 w Gdyni i gminie
Kosakowo we wszystkie dni tygodnia, sześcioma autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2017
22/03/2017
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Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 038-068913

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
6.Zamawiający dopuszcza w tzw. okresie przejściowym, tj.:
—w okresie pierwszych 6 miesięcy od podpisania umowy – w przypadku brygad, do obsługi których są
wymagane lub zostały zaoferowane autobusy o roku produkcji 2017 lub późniejszym,
—w okresie pierwszych 3 miesięcy od podpisania umowy – w przypadku brygad, do obsługi których są
wymagane autobusy o roku produkcji 2005 lub późniejszym, a nie zostały zaoferowane autobusy o roku
produkcji 2017 lub późniejszym,
świadczenie usług autobusami miejskimi niskopodłogowymi typu:
PN – o długości od 17,50 m,
spełniającymi (bezwzględnie wymagane przez ZKM):
— warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 305)
oraz
— parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Powinno być:
6. Zamawiający dopuszcza w tzw. okresie przejściowym, tj.:
— w okresie pierwszych 9 miesięcy od podpisania umowy – w przypadku brygad, do obsługi których są
wymagane lub zostały zaoferowane autobusy o roku produkcji 2017 lub późniejszym,
— w okresie pierwszych 3 miesięcy od podpisania umowy – w przypadku brygad, do obsługi których są
wymagane autobusy o roku produkcji 2005 lub późniejszym, a nie zostały zaoferowane autobusy o roku
produkcji 2017 lub późniejszym,
świadczenie usług autobusami miejskimi niskopodłogowymi typu:
PN – o długości od 17,50 m,
spełniającymi (bezwzględnie wymagane przez ZKM):
— warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 305)
oraz
— parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/04/2017
Czas lokalny: 10:00.
Powinno być:
Data: 10/04/2017
Czas lokalny: 10:00.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/04/2017
Czas lokalny: 10:15
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Miejsce:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 10.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Szczegółowy opis sposobu zapakowania i zaadresowania ofert umieszczono w pkt. XV SIWZ.
Powinno być:
Data: 10/04/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 10.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Szczegółowy opis sposobu zapakowania i zaadresowania ofert umieszczono w pkt. XV SIWZ.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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