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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68367-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2018/S 031-068367
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 028-060985)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A
Katowice
40-053
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Włoczyk
Tel.: +48 327438401
E-mail: kzkgop@kzkgop.com.pl
Faks: +48 322519745
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kzkgop.com.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 750.
Numer referencyjny: ZP/PO/4/PS/4/18

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji
miejskiej nr 750 zgodnie z rozkładami jazdy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 028-060985
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
[ze względów na ograniczenie liczby znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu dalsze informacje zostaną
podane w sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu].
Powinno być:
j. autobus wyposażony w uchylne wywietrzniki (klapy) dachowe – co najmniej 2 (dopuszcza się 1 pod
warunkiem, że liczba okien przesuwnych w przedziale pasażerskim wynosi nie mniej niż 8),
k. autobus wyposażony w system ogrzewania przedziału pasażerskiego zapewniający równomierne i skuteczne
ogrzewanie całego wnętrza autobusu; system ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwektorowymi i
nagrzewnicami z wentylatorami – dmuchawami, umożliwiający automatycznie zał./wył. urządzenia w zależności
od temperatury we wnętrzu przedziału pasażerskiego, system musi zapobiegać zamarzaniu stopni drzwi
wejściowych, nagrzewnice o mocy grzewczej i wydajności zapewniającej wysoką skuteczność, sterowanie z
kabiny kierowcy; konstrukcja nagrzewnic bezpieczna, zabezpieczająca przed zranieniem oraz uszkodzeniem
odzieży pasażerów; moc grzewcza układu ogrzewania pozwalająca na utrzymanie we wnętrzu przedziału
o

o

pasażerskiego temperatury przynajmniej +10 do +15 C przy temperaturze zewnętrznej -15 C,
l. autobus wyposażony w pakiet udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, na który składają się:
— powierzchnia specjalna – do przewozu wózka dziecięcego lub wózka inwalidzkiego, usytuowana na wprost
od drzwi (lub obok drzwi) z pochylnią (podnośnikiem) dla wózków inwalidzkich w części obniżonej pojazdu, o
wymiarach minimum 1 300 mm x 750 mm, wyposażona w urządzenia przytrzymujące,
— drzwi zapewniające dostęp dla wózków inwalidzkich posiadają wyposażenie pomagające przy wsiadaniu i
wysiadaniu oraz podnośnik lub pochylnię,
— powierzchnia podłogi (przejście środkowe) bez stopni poprzecznych oraz brak stopni w drzwiach,
— układ przyklęku umożliwiający obniżenie podłogi pojazdu do wysokości przystanku,
— przyciski „na żądanie” w ilości co najmniej 6 sztuk, rozmieszczone równomiernie w okolicy przestrzeni drzwi
pasażerskich, zapewniających łączność pasażerów z kierowcą (z dodatkowymi oznaczeniami w alfabecie
Braille’a), wyróżniające się kolorami kontrastującymi z otoczeniem,
— co najmniej 2 siedzenia specjalne o wyróżniającej się barwie,
— odpowiednie piktogramy odnoszące się do osób z niepełnosprawnością,
— poręcze i uchwyty o barwie kontrastującej z otoczeniem,
— podłoga pojazdu wyłożona materiałem przeciwpoślizgowym,
— osłony krawędzi stopni wykonane w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia się, w kolorze kontrastującym z
otoczeniem,
— dodatkowe oświetlenie zewnętrzne nad wszystkimi drzwiami w pojeździe.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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