PS.271.22.2.2016.UP
Katowice, dnia 01.06.2016 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 231 (znak sprawy:
ZP/PO/8/PS/22/16).

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 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 pkt. 3.3 SIWZ
Zamiast:
Parametry linii będącej przedmiotem zamówienia:
- relacja: Świętochłowice Osiedle Ustronie Chopina – Chorzów Centrum Edukacji,
- kursuje: codziennie w godz. 05:12÷ 22:41,
- dobowa praca przewozowa: codziennie 167,40 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze 17:33 h, dni wolne 17:34:46 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze 7:39 h, dni wolne 7:40 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: codziennie 9,54 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: codziennie 16,91 km/h,
- długość trasy: 3,00/4,10 km.
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww.
linii wynosi: tabor M – 184.000,0 wzkm.
Powinno być:
Parametry linii będącej przedmiotem zamówienia:
- relacja: Świętochłowice Osiedle Ustronie Chopina – Chorzów Centrum Edukacji,
- kursuje: codziennie w godz. 05:12÷ 22:41,
- dobowa praca przewozowa: codziennie 136,40 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze 17:25 h, dni wolne 17:26 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze 9:55 h, dni wolne 9:56 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: codziennie 7,85 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: codziennie 18,24 km/h,
- długość trasy: 3,00/4,10 km.
Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww.
linii wynosi: tabor M – 151.100,0 wzkm.
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2.

W pkt 3.5 SIWZ oraz § 1 ust. 7 Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)
Zamiast:
42.000,0 wzkm
Powinno być:
65.000,0 wzkm

3.

W pkt 12.1 oraz 12.2 SIWZ
Zamiast:
184.000 wzkm
Powinno być:
151.100 wzkm

4.

W pkt 8.1 SIWZ
Zamiast:
18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100)
Powinno być:
17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy zł 00/100)

5.

W § 1 ust. 6 Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)
Zamiast:
M – 184.000,0 wzkm.
Powinno być:
M – 151.100,0 wzkm.

6.

W pkt: 8.1, 10.4, 11.2 oraz 11.4 SIWZ
Zamiast:
06.06.2016 r.
Powinno być:
07.06.2016 r.
Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
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