PS.271.40.2.2016.GZ
Katowice, dnia 16.02.2017 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

96

(znak

sprawy

ZP/PO/31/PS/40/16).
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, 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) poprzez:
1.

Wykreślenie w pkt 5.1. lit. c tiret siedemnaste SIWZ oraz § 7 ust. 1 pkt 1.3
lit. s tiret drugie wzoru umowy (Załącznika nr 9 do SIWZ) zapisu:
„powierzchnia podłogi (przejście środkowe) bez stopni poprzecznych oraz brak
stopni w drzwiach,”.

2.

Wykreślenie w Załączniku nr 9 do SIWZ (Wzór Umowy) WYKAZ AUTOBUSÓW
PRZEZNACZONYCH

DO

OBSŁUGI

LINII

NR

96

(udogodnienia

dla

osób

niepełnosprawnych) - rubryki nr 37 (str. 20 i 23 wzoru umowy), tj. „Powierzchnia
podłogi (przejście środkowe) bez stopni poprzecznych oraz brak stopni w drzwiach
(wpisać "tak” lub "nie”)”.
3.

Dodanie w Załączniku nr 4 do SIWZ Wykaz autobusów (wzór), którego
aktualny wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma, pozycji w brzmieniu „Liczba
miejsc dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi (wpisać liczbę miejsc)” oraz
„Norma czystości spalin (EURO) (wpisać normę czystości spalin).”.

W związku z powyższym odpowiednim zmianom uległy daty wskazane
w pkt 9, 10.7 zdanie drugie, 11.2 zdanie pierwsze oraz 11.3 SIWZ, które
otrzymują następujące brzmienie:
1. Punkt 9 SIWZ:
„Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 04.05.2017 r.”.
2.

Punkt 10.7 SIWZ, zdanie drugie:
„Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i
adresem Zamawiającego, jak również napisem: „Nie otwierać przed dniem
06.03.2017 r., godzina 945”.”.
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3. Punkt 11.2 SIWZ, zdanie pierwsze:
„Termin składania ofert upływa w dniu 06.03.2017 r. o godz. 900.
4. Punkt 11.3 SIWZ:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2017 r. o godz. 945 w siedzibie
Zamawiającego, parter, pokój nr 015.”.

Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk

Załącznik:
- Aktualny Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz autobusów (wzór).
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