Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 55137-2016 z dnia 2016-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii
komunikacji miejskiej nr 231 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do
SIWZ - Wzór umowy.
2. Wykonywana...
Termin składania ofert: 2016-06-01

Numer ogłoszenia: 64551 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 55137 - 2016 data 18.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, 40053 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.1.4).



W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
3. 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.



W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
3. 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.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).



W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
5. Zamawiający zakłada możliwość czasowego zwiększenia lub zmniejszenia zakresu
rzeczowego przedmiotu zamówienia, z realizacją w dowolnym okresie trwania umowy, jednak nie
więcej niż o 42.000,0 wzkm, związanego z koniecznością organizowania komunikacji miejskiej na
wyznaczonych odcinkach trasy w związku z doraźnymi remontami dróg i torowisk lub w związku
z występującymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi awariami układu sieci drogowej i
torowisk lub z innych przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej w
kształcie podstawowym.



W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
5. Zamawiający zakłada możliwość czasowego zwiększenia lub zmniejszenia zakresu
rzeczowego przedmiotu zamówienia, z realizacją w dowolnym okresie trwania umowy, jednak nie
więcej niż o 65.000,0 wzkm, związanego z koniecznością organizowania komunikacji miejskiej na
wyznaczonych odcinkach trasy w związku z doraźnymi remontami dróg i torowisk lub w związku
z występującymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi awariami układu sieci drogowej i
torowisk lub z innych przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej w
kształcie podstawowym.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).



W ogłoszeniu jest: WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100).



W ogłoszeniu powinno być: WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy zł 00/1000.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert:
06.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój 014 (kancelaria).



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert:
07.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój 014 (kancelaria).

