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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 282219-2011 z dnia 2011-10-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 916 zgodnie z
rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.
2....
Termin składania ofert: 2011-11-15

Numer ogłoszenia: 292555 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 282219 - 2011 data 27.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32
7438401, 7438501, fax. 0-32 2519745.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: 3. Parametry linii komunikacji miejskiej będącej przedmiotem zamówienia:
Linia 916:
- relacja: Będzin Ksawera Prosta - Będzin Ksawera Prosta (linia okrężna),
- kursuje w dni robocze w godz. 6:25 ÷ 22:55 i w soboty w godz. 6:25 ÷ 14:56,
- dobowa praca przewozowa: dni robocze - 169,2 wzkm, soboty - 126,9 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze - 10:32 h, soboty -8:31 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze - 4;22 h, soboty - 3:52 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze - 16,06 km/h, soboty - 14,9 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze - 27,44 km/h, soboty 27,29 km/h,
- długość trasy: 14,1 km.
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor BN - 151 500 wzkm.
W ogłoszeniu powinno być: 3. Parametry linii komunikacji miejskiej będącej przedmiotem zamówienia:
Linia 916:
- relacja: Będzin Ksawera Prosta - Będzin Ksawera Prosta (linia okrężna),
- kursuje w dni robocze w godz. 6:25 ÷ 22:55 i w soboty w godz. 6:25 ÷ 14:56,
- dobowa praca przewozowa: dni robocze - 169,2 wzkm, soboty - 126,9 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze - 10:32 h, soboty -8:31 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze - 4;22 h, soboty - 3:52 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze - 16,06 km/h, soboty - 14,9 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze - 27,44 km/h, soboty 27,29 km/h,
- długość trasy: 14,1 km.
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor M - 151 500 wzkm.

