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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański
Tel.:  +48 566225504
E-mail: zampub@mzk.torun.pl 
Faks:  +48 566555339
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.torun.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych hybrydowych klasy MAXI
Numer referencyjny: MZK.D-251-5/17

II.1.2) Główny kod CPV
34121400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych
hybrydowych klasy MAXI oraz pojazdu pogotowia technicznego.
Autobusy muszą spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 3a do SIWZ (opis przedmiotu
zamówienia – autobusy hybrydowe).
Pojazd pogotowia technicznego musi spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 3b do SIWZ
(opis przedmiotu zamówienia – pojazd pogotowia technicznego).

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

24/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MZKwToruniuSpzoo1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-147188

mailto:zampub@mzk.torun.pl
http://www.mzk.torun.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 204-421541
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/10/2017

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: II.2.14
Zamiast:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:
1) 7 szt. autobusów – do dnia 20.9.2018 roku;
2) 7 szt. autobusów – do dnia 31.10.2018 roku;
3) pojazd pogotowia technicznego – do dnia 31.10.2018 r.
Powinno być:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:
1) 7 szt. – do dnia 15.10.2018 roku;
2) 7 szt. – do dnia 31.10.2018 roku;
3) pojazd pogotowia technicznego – do dnia 31.10.2018 r.
Dokumenty przedmiotowe potwierdzające zastosowanie rozwiązań/ osiąganie parametrów dodatkowo
punktowanych przez Zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert składane przez wykonawcę wraz z ofertą::
1) Raport Techniczny drogowego zużycia paliwa (test SORT 2) przez oferowany autobus, opracowanego wg
wytycznych UITP (International Association of Public Transport), w wyposażeniu zgodnym z dostarczonym
pojazdem w tym z zespołem napędowym (silniki, most napędowy) i rozmiarem ogumienia identycznych z
oferowanym autobusem. Raport powinien być wykonany przez niezależną certyfikowaną jednostkę badawczą,
upoważnioną do wykonywania takiego testu;
2) Oświadczenie dotyczące oferowanych rozwiązań na potrzeby oceny ofert (załącznik nr 6);
3) Wyciąg ze świadectwa homologacji dotyczący palności materiałów konstrukcyjnych wykonaną zgodnie z
Dyrektywą 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (Dz. Urz. WE L 281 z
23.11.1995 r. lub wykonaną zgodnie z Regulaminem nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) [2015/622] lub wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa –
jeżeli dotyczy;
4) Wyciąg ze świadectwa homologacji w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów
pasażerskich wykonaną zgodnie z Regulamin nr 66-01 EKG ONZ lub nr 66-02 EKG ONZ z późniejszymi
zmianami lub wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – jeżeli dotyczy
5) Wypełniony Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz przyrządów diagnostycznych i narzędzi, które dostarczy
Dostawca wraz z dostawą autobusów;
6) Wypełniony Załącznik nr 10 do SIWZ – Formularz wyliczenia kosztów emisji.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie:
1) Kompletacji oferowanego typu autobusu (specyfikacja techniczna), sporządzonej zgodnie z opisem
przedmiotu w SIWZ (załącznik nr 8) – w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego;
2) Rysunku wymiarów zewnętrznych oferowanego typu autobusu (przód, tył, strona lewa i strona prawa) – w
celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.2

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:421541-2017:TEXT:PL:HTML
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Zamiast:
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ (m. in. opisu przedmiotu zamówienia,
warunków udziału w postępowaniu i wzoru umowy) oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ. Szczegóły na stronie:
http://bip.mzk.torun.pl

http://bip.mzk.torun.pl

