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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Chorzowska 150, 44-10
Gliwice
ul. Chorzowska 150
Gliwice
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tel.:  +48 323304600
E-mail: info@pkm-gliwice.com.pl 
Faks:  +48 323304601
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkm-gliwice.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej w
2020 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Numer referencyjny: PN/UZP/TT/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
34121000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych
autobusów komunikacji miejskiej, jednego producenta (marki), o długości całkowitej od 11,80 m do 12,20 m
(dopuszcza się autobus z tolerancją długości ± 0,10 m pod warunkiem posiadania homologacji dopuszczającej
jego eksploatację na rynku polskim) i wysokości całkowitej nie większej niż 3,25 m, zwanych dalej autobusami
lub autobusami dwuosiowymi, które muszą być jednego typu, wariantu i wersji , co oznacza, że są one
identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i
wyposażenia, dostarczanych wraz z: dokumentacją naprawczą i obsługową, licencjami oprogramowań oraz
urządzeniami niezbędnymi do obsługi zakupionych autobusów. Niniejsze zamówienie obejmuje również
przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie prac obsługowo-naprawczych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: PKMGLIWICE
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-154342
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 216-531273
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/11/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

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:
b) Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy, o których mowa w ust. a) i pojazdy oferowane w niniejszym
postępowaniu, posiadały następujące cechy wspólne:
- typ pojazdu, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.1 Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE;
- wariant, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2 Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE;
wersja, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.3 Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE, za
wyjątkiem nw. parametrów (dotyczących wersji), które mogą być odmienne:
→ technicznie dopuszczalna masa całkowita pojazdu, o której mowa w pkt. 2.3.1 litera a) Części B Załącznika
II do Dyrektywy nr 2007/46/WE - Zamawiający dopuszcza w tym zakresie autobusy wykonane w różnych
odmianach, wynikających z indywidualnych potrzeb innych odbiorców;
→ maksymalna moc wyjściowa silnika, o której mowa w pkt. 2.3.1 litera d) Części B Załącznika II do
Dyrektywy nr 2007/46/WE - Zamawiający dopuszcza w tym zakresie autobusy wykonane w różnych
odmianach,wynikających z indywidualnych potrzeb innych odbiorców;
→ poziomu hałasu przejeżdżającego pojazdu, o którym mowa w pkt. 2.3.1 litera f) Części B Załącznika II
do Dyrektywy nr 2007/46/WE - Zamawiający dopuszcza w tym zakresie autobusy wykonane w różnych
odmianach,wynikających z indywidualnych potrzeb innych odbiorców.
Uwaga: opis zamówień, w tym ilości dostarczonych autobusów, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy
zostały wykonane należycie, należy podać w Załączniku H Formularza ofertowego.
Powinno być:
b) Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy, o których mowa w ust. a) i pojazdy oferowane w niniejszym
postępowaniu, posiadały następujące cechy wspólne:
- kategorię M3 klasy I.
- podłogę przeznaczoną dla pasażerów stojących tworzącą powierzchnię bez stopni, a bezpośredni (tj. bez
stopni pośrednich) dostęp do niej z zewnątrz możliwy jest przez I, II i III drzwi główne autobusu; brak stopni
poprzecznych (pośrednich) na powierzchni podłogi w przejściu środkowym we wnętrzu pojazdu
- zespół napędowy (silnik spalinowy) pojazdu o następujących cechach:
→ silnik rzędowy, 6 cylindrowy, umiejscowiony w tylnej części pojazdu (za II osią pojazdu);
→ zasilany olejem napędowym spełniającym wymagania normy PN-EN 590+A1 Paliwa do pojazdów
samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań, z ewentualnymi uzupełnieniami, a także
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z dnia 2015.10.23 z późniejszymi zmianami);
→ spełniający warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszczeń normy EURO VI określonej w
Rozporządzeniu WE nr 595/2009 - wymagany odpis świadectwa homologacyjnego potwierdzającego spełnienie
tej normy przez zespół napędowy zamontowany w pojeździe (odpis należy dołączyć do oferty
- automatyczną skrzynkę biegów (z przekładnią hydrokinetyczną) - 6, 5 lub 4 biegową, ze zintegrowanym
retarderem.
Uwaga: opis zamówień, w tym ilości dostarczonych autobusów, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy
zostały wykonane należycie, należy podać w Załączniku H Formularza ofertowego.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej w Budynku Administracyjnym PKM Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul.Chorzowska 150 w dniu 11.12.2019 r. o godz. 10.00.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej w Budynku Administracyjnym PKM Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul.Chorzowska 150 w dniu 20.12.2019 r. o godz. 10.00.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/12/2019
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


