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42,622 swierklaniec, ul, Parkowa 3

tel. +48 32 381_33-00

Świerklaniec 10 czerwiec2021 r.

Do Wykonawców
ubiegających §ię o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania na ,,Dostawę 25 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich,
niskopodłogowych o napędzie spalinowym dla Pzedsiębiorstwa Komunikacji
Mekopolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz,
U.z2019, poz.2019) ZamawiĄący - Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitarnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji
warunków zamówienia:

Zmiana nr 1:

Części lll, pkt 1 SWZ.

Zapis:

1 . Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych autobusów
miejskich niskopodłogowych, jednoczłonowych, jednej marki, o napędzie spalinowym,
o długości ,1 

1 ,80 do 12,15 m, dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, spełniających wymagania określone w Załączniku
nr 2 do SWZ.

Po modyf ikacj i otrzymuje następujące brzmienie :

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 sźuk fabrycznie nowych autobusów
miejskich niskopodłogowych, jednoczłonowych, jednej marki, o napędzie spalinowym,
o długości 1 1 ,B0 do 12,20 m, dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, spełniających wymagania określone w Załączniku
nr 2 do SWZ.

Zmiana nr 2:

Zmienia się treść w pkt 5 (tabeli - instalacja elektryczna ) Załącznika nr 2 do SWZ ,,Opis
przedmiotu zamówienia" oraz w pkt 5 (tabeli - instalacja elektryczna) Załącznika nr 2 do
Formularza ofeńowego - ,,Opis techniczny - Szczegółowa kompletacja wymagań
technicznych oferowanego typu autobusu" ":

i,ói:?#ąP"tpTi,sr

Zapis:

5. I lnstalacja I .,

I elektryczna i ' Przednie i tylne lampy zewnętrzne wykonane w technologii
LED

Po modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:



lnstalacja
elektryczna Przednie i ty|ne lampy zewnętzne wykonane w technologii

LED.
Dopuszcza się rozwiązanie: światła tylne wykonane w
technologii LED a reflektory w technologii halogenowej z
zastosowaniem energooszczędnych żarówek.

W związku z wlw zmianą, zostają zmienione odpowiedzi na pytania zadane pEez
uczestnikóW postępowania. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 4 i na pytanie nr 18, które
były udzielone pżez zamawiąącego w,,Pytaniach i odpowied ziach 2".

Zmiana nr 3:

Części X, pkt 5 SWZ.

Zapis:

5, Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu winno byó wystawione na czas nie
krótszy niż termin związania z ofeńą i powinno zawierać informację, że udzielona
gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium, na żecz Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,42-622
Swierklaniec, ul. Parkowa 3.

Po modyf ikacji otrzym uje następujące bzmien ie ;

5, Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu winno być wystawione na czas nie
krótszy niż termin związania z ofeńą i powinno zawierać informację, źe udzielona
gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium, na lzecz Przedsiębiorstwa
Komunikacji Metropolitarnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622
Świerklaniec, ul. Parkowa 3.

Zmiana nr 4,.

§ 2 ust. 3 Załącznika nr 9 do SWZ - Wzór Umowy

Zapis:

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty nalezności w formie pżelewów
bankowych na konto Wykonawcy wskazane na faKuze. Za datę zapłaty strony uznają
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Po modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

3, Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w formie przelewów
bankowych na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty strony uznają
dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy,

Zmiana nr 5:

§ 10 ust. 1 Załącznika nr 9 do SWZ - Wzór Umowy

Zapis:

1. W pzypadku niedotrzymania poszczególnych terminów dostaw autobusów określonych
w § 3 Umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,50 % ceny
spzedazy netto każdego autobusu, którego ta zwłoka dotyczy - za każdy dzień
opóźnienia,

Po modyf ikacj i otrzym uje następujące brzmien ie :



1, Wprzypadku niedotzymania poszczególnych terminówdostawautobusówokreślonych
w § 3 Umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,50 % ceny
sprzedaży netto każdego autobusu, którego ta zwłoka dotyczy - za każdy dzień zwłoki.

Zmiana nr 5:

ZaĘcznlk nr 2 do SWZ ,,Opis przedmiotu zamówienia" w pK 3 (tabela - silnik) oraz
Załącznika nr 2 do Formularza ofeńowego -,,Opis techniczny - Szczegółowa kompletacja
wymagań technicznych oferowanego typu autobusu" w pkt 3 (tabela - silnik).

Zapis:

3. I Silnik

' zużycie paliwa nie większe niż 35 l/,l00 km
potwierdzone na podstawie rapońu technicznego
drogowego zużycia paliwa SORT 2 wykonanego
pzez cer§fikowaną jednostkę badawczą,

Po modyfikacji otrzym uje następujące brzm ienie:

3. Silnik

' - zużycie paliwa nie większe niż 35 l/100 km
potwierdzone na podstawie rapońu technicznego
drogowego zużycia paliwa SORT 2 wykonanego
pzez ceĄfikowaną jednostkę badawczą,

- zużycie paliwa nie większe niż 38 l/100 km
potwierdzone na podstawie raportu technicznego
drogowego zużycia paliwa SORT 2 wykonanego
przez ceńyfikowaną jednostkę badawczą - tylko dla
autobusów o napędzie konwencjonalnym - diesel.


