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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35726-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Tczew: Usługi w zakresie transportu drogowego
2022/S 015-035726

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 243-640963)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 190047617
Adres pocztowy: ul. Czatkowska 2e
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
E-mail: zuktczew@zuktczew.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuktczew.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie w latach 
2023 - 2033
Numer referencyjny: ZUK.271.3.16.2021

II.1.2) Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu
regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej) w Tczewie, we wszystkie dni
tygodnia, 25 autobusami miejskimi niskopodłogowymi (6 w grupie A, 18 w grupie B i 1 w grupie C), w tym co
najmniej 8 elektrycznymi, wg rozkładów jazdy opracowanych przez Zamawiającego, wraz z emisją, sprzedażą i
kontrolą biletów na te usługi.
2. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym zamówieniem wynosi: 14 652 500. Liczba
wozokilometrów rozłożona zostanie równomiernie pomiędzy kolejne lata zamówienia, wynikająca z podziału
przez 10 lat świadczenia usługi. Przewidywana roczna liczba wozokilometrów wynosi:
- w 2023 roku (4 miesiące) – około 498 520,
- w latach 2024–2032 – około 1 465 250 na rok,
- w 2033 roku (8 miesięcy) – około 966 730.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 9 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/01/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 243-640963

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu
regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej) w Tczewie, we wszystkie dni
tygodnia, 25 autobusami miejskimi niskopodłogowymi (6 w grupie A, 18 w grupie B i 1 w grupie C), w tym co
najmniej 8 elektrycznymi, wg rozkładów jazdy opracowanych przez Zamawiającego, wraz z emisją, sprzedażą i
kontrolą biletów na te usługi.
2. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym zamówieniem wynosi: 14 652 500. Liczba
wozokilometrów rozłożona zostanie równomiernie pomiędzy kolejne lata zamówienia, wynikająca z podziału
przez 10 lat świadczenia usługi. Przewidywana roczna liczba wozokilometrów wynosi:
- w 2023 roku (4 miesiące) – około 498 520,
- w latach 2024–2032 – około 1 465 250 na rok,
- w 2033 roku (8 miesięcy) – około 966 730.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 9 do SWZ.
Powinno być:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu
regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej) w Tczewie, we wszystkie dni
tygodnia, 25 autobusami miejskimi niskopodłogowymi (6 w grupie A, 18 w grupie B i 1 w grupie C), w tym co
najmniej 8 elektrycznymi, wg rozkładów jazdy opracowanych przez Zamawiającego, wraz z emisją, sprzedażą i
kontrolą biletów na te usługi.
2. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym zamówieniem wynosi: 14 650 739,9. Liczba
wozokilometrów rozłożona zostanie równomiernie pomiędzy kolejne lata zamówienia, wynikająca z podziału
przez 10 lat świadczenia usługi. Przewidywana roczna liczba wozokilometrów wynosi:
- w 2023 roku (4 miesiące) – około 498 460,1,
- w latach 2024 – 2032 – około 1 465 073,9 na rok,
- w 2033 roku (8 miesięcy) – około 966 613,8.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 9 do SWZ.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu
regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej) w Tczewie, we wszystkie dni
tygodnia, 25 autobusami miejskimi niskopodłogowymi (6 w grupie A, 18 w grupie B i 1 w grupie C), w tym co
najmniej 8 elektrycznymi, wg rozkładów jazdy opracowanych przez Zamawiającego, wraz z emisją, sprzedażą i
kontrolą biletów na te usługi.
2. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym zamówieniem wynosi: 14 652 500. Liczba
wozokilometrów rozłożona zostanie równomiernie pomiędzy kolejne lata zamówienia, wynikająca z podziału
przez 10 lat świadczenia usługi. Przewidywana roczna liczba wozokilometrów wynosi:
- w 2023 roku (4 miesiące) – około 498 520,
- w latach 2024–2032 – około 1 465 250 na rok,
- w 2033 roku (8 miesięcy) – około 966 730.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 9 do SWZ.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu
regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji miejskiej) w Tczewie, we wszystkie dni
tygodnia, 25 autobusami miejskimi niskopodłogowymi (6 w grupie A, 18 w grupie B i 1 w grupie C), w tym co
najmniej 8 elektrycznymi, wg rozkładów jazdy opracowanych przez Zamawiającego, wraz z emisją, sprzedażą i
kontrolą biletów na te usługi.
Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym zamówieniem wynosi: 14 650 739,9. Liczba
wozokilometrów rozłożona zostanie równomiernie pomiędzy kolejne lata zamówienia, wynikająca z podziału
przez 10 lat świadczenia usługi. Przewidywana roczna liczba wozokilometrów wynosi:
- w 2023 roku (4 miesiące) – około 498 460,1,
- w latach 2024 – 2032 – około 1 465 073,9 na rok,
- w 2033 roku (8 miesięcy) – około 966 613,8.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 9 do SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/02/2022
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Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/06/2022
Powinno być:
Data: 10/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 09:10
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 09:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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