PS.271.55.20.2015.GW
Katowice, dnia 04.11.2015 r.
WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: wykonywanie usług autobusowego transportu
publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 820 (znak sprawy
ZP/PO/59/PS/55/15).

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach jako Zamawiający
informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonał zmiany
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1.

W ust. 5.1 pkt 3 lit a) SIWZ

Zamiast:
„a)

autobusy przegubowe (dwuczłonowe) o długości ponad 12 m i pojemności
co najmniej 140 miejsc (tabor typu CN), nie starsze niż (rok produkcji) z 2015 roku
i spełniające normę czystości spalin EURO 6,”.

Powinno być:
„a)

autobusy przegubowe (dwuczłonowe) o długości od 12 do 18 m i pojemności
co najmniej 140 miejsc (tabor typu CN), nie starsze niż (rok produkcji) z 2015 roku
i spełniające normę czystości spalin EURO 6,”.

2.

W ust.5.1 pkt 3 lit h) SIWZ

Zamiast:
„h)

drzwi pasażerskie — co najmniej czworo drzwi o szerokości minimalnej 1200 mm;
każde z drzwi wyposażone w układ automatycznego powrotu po napotkaniu oporu
przy zamykaniu, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersyjne drzwi przy
zamykaniu); drzwi rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany,
uruchamiane mechanicznie ze stanowiska kierowcy spełniające wymogi techniczne
ujęte w Polskiej Normie PN-S-47010,”.

Powinno być:
„h)

drzwi pasażerskie — co najmniej czworo drzwi o szerokości minimalnej 1200 mm;
każde z drzwi wyposażone w układ automatycznego powrotu po napotkaniu oporu
przy zamykaniu, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersyjne drzwi przy
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zamykaniu); drzwi rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany (co
najmniej dwoje drzwi w pierwszym członie oraz co najmniej dwoje drzwi w drugim
członie autobusu), uruchamiane mechanicznie ze stanowiska kierowcy spełniające
wymogi techniczne ujęte w Polskiej Normie PN-S-47010,”.

3.

W ust. 14.3 SIWZ

Zamiast:
„14.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca poda Zamawiającemu w wyznaczonym
terminie, informacje niezbędne do podpisania umowy, w tym m.in. numer konta
bankowego, polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia
(sumę gwarancyjną) równą co najmniej 2 mln zł, dane identyfikacyjne autobusu
przeznaczonego do obsługi linii wraz z uwiarygodnionymi kserokopiami dowodów
rejestracyjnych (dane do wykazu autobusów – załącznik nr 3 do umowy)
oraz całodobowo dostępny numer telefonu Wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 7
Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) oraz przedłoży pisemną zgodę właściciela
każdego autobusu na instalację i montaż urządzeń mobilnych ŚKUP. Zamawiający
dopuszcza podanie w załączniku nr 3 do umowy autobusu innego niż podanego
w Załączniku nr 5 do SIWZ pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie
minimalne wymagania zawarte w pkt 5.1. ppkt 3 SIWZ. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
może zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Nie podanie
danych, o których mowa powyżej uznaje się jako uchylanie się Wykonawcy od
zawarcia umowy.”.
Powinno być:
„14.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca poda Zamawiającemu w wyznaczonym
terminie, informacje niezbędne do podpisania umowy, w tym m.in. numer konta
bankowego, polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia
(sumę gwarancyjną) równą co najmniej 2 mln zł, dane identyfikacyjne autobusu
przeznaczonego do obsługi linii (dane do wykazu autobusów – załącznik
nr 3 do umowy) oraz całodobowo dostępny numer telefonu Wykonawcy zgodnie
z § 4 ust. 7 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) oraz przedłoży pisemną
zgodę właściciela każdego autobusu na instalację i montaż urządzeń mobilnych
ŚKUP. Zamawiający dopuszcza podanie w załączniku nr 3 do umowy autobusu
innego niż podanego w Załączniku nr 5 do SIWZ pod warunkiem, że będą one
spełniały wszystkie minimalne wymagania zawarte w pkt 5.1. ppkt 3 SIWZ. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Nie
podanie danych, o których mowa powyżej uznaje się jako uchylanie się
Wykonawcy od zawarcia umowy.”.

4.

W § 3 ust. 4 Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)

Zamiast:
„4. Cena jednego wozokilometra za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej
umowy wynosi............... zł/wzkm plus podatek VAT – autobusy przegubowe
(dwuczłonowe) o długości ponad 12 m i pojemności co najmniej 140 miejsc (tabor
typu CN).”.
Powinno być:
„4. Cena jednego wozokilometra za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej
umowy wynosi............... zł/wzkm plus podatek VAT – autobusy przegubowe
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(dwuczłonowe) o długości od 12 do 18 m i pojemności co najmniej 140 miejsc (tabor
typu CN).”.

5.

W pkt: 8.1, 10.4, 11.2 oraz 11.4 SIWZ (terminy składania/otwarcia ofert)

Zamiast:
10.11.2015 r.
Powinno być:
27.11.2015 r.

6.

W ust. 9.1 SIWZ

Jest:
„9.1 Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 31.12.2015 r.”.
Powinno być:
„9.1

Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 22.01.2016 r.”.

Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
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