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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 sześciu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI z opcją zakupu
kolejnych sześciu takich samych autobusów
Numer referencyjny: MZK.PZ-251-09/17

II.1.2) Główny kod CPV
34121400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych
klasy MAXI zasilanych olejem napędowym [ON] z opcją zakupu kolejnych sześciu takich samych autobusów.
Autobusy, o których mowa w pkt 1.1. muszą spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1 do
SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
Oferowane autobusy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku,
nieeksploatowane i nieużywane do badań, testów, prezentacji lub celów o podobnym charakterze.
Oferowane autobusy muszą być pojazdami znajdującymi się aktualnie w ciągłej produkcji seryjnej producenta,
tj. pojazdami, które były już sprzedawane przez Wykonawcę, przy czym tożsamość jest wymagana w
odniesieniu do marki, modelu i rodzaju napędu autobusu. Nie dopuszcza się pojazdów prototypowych i
przedseryjnych.

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

29/05/2017

mailto:zampub@mzk.torun.pl
http://www.mzk.torun.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-057606
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 085-166506
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/04/2017

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.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych
klasy MAXI zasilanych olejem napędowym [ON] z opcją zakupu kolejnych sześciu takich samych autobusów.
Autobusy, o których mowa powyżej muszą spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1 do
SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
Oferowane autobusy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku,
nieeksploatowane i nieużywane do badań, testów, prezentacji lub celów o podobnym charakterze.
Oferowane autobusy muszą być pojazdami znajdującymi się aktualnie w ciągłej produkcji seryjnej producenta,
tj. pojazdami, które były już sprzedawane przez Wykonawcę, przy czym tożsamość jest wymagana w
odniesieniu do marki, modelu i rodzaju napędu autobusu. Nie dopuszcza się pojazdów prototypowych i
przedseryjnych.
Wymagania ogólne autobusów: Autobusy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów i silnik spełniający
wymagania normy minimum EURO-6, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone m.in.
w system cyfrowego monitoringu wizyjnego przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy, automat do sprzedaży
biletów, klimatyzację oraz system detekcji i gaszenia pożaru komory silnika.
Używane w niniejszej specyfikacji i załącznikach do niej określenie „dostawa” oznacza sprzedaż (zgodnie z art.
2 pkt 2 ustawy); przedmiot dostawy (określony we wzorze umowy jako „przedmiot sprzedaży”) zostanie wydany
Zamawiającemu bezpośrednio przez Wykonawcę we wspólnie ustalonym miejscu i terminie.
Zakres dostawy obejmuje 6 sztuk ww. autobusów wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz dokumentacją i
niezbędnym oprogramowaniem na warunkach określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ.
Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji zakupu kolejnych autobusów klasy
MAXI – maksymalnie sześciu o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu, co pozostałe
autobusy objęte zamówieniem (łącznie zamówienie obejmuje maksymalnie 12 autobusów klasy MAXI).
Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Wszystkie dostarczane autobusy muszą być: jednej marki, identyczne pod względem konstrukcyjnym,
kompletacji i wyposażenia (dotyczy to również kolejnych autobusów – maksymalnie sześciu objętych prawem
opcji).
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych
klasy MAXI zasilanych olejem napędowym [ON] z opcją zakupu kolejnych sześciu takich samych autobusów.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:166506-2017:TEXT:PL:HTML
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Autobusy, o których mowa powyżej muszą spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1 do
SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
Oferowane autobusy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku,
nieeksploatowane i nieużywane do badań, testów, prezentacji lub celów o podobnym charakterze.
Oferowane autobusy muszą być pojazdami znajdującymi się aktualnie w ciągłej produkcji seryjnej producenta,
tj. pojazdami, które były już sprzedawane przez Wykonawcę, przy czym tożsamość jest wymagana w
odniesieniu do marki, modelu i rodzaju napędu autobusu. Nie dopuszcza się pojazdów prototypowych i
przedseryjnych.
Wymagania ogólne autobusów: Autobusy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów i silnik spełniający
wymagania normy minimum EURO-6, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone m.in.
w system cyfrowego monitoringu wizyjnego przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy, automat do sprzedaży
biletów, klimatyzację oraz system detekcji i gaszenia pożaru komory silnika.
Zakres dostawy obejmuje 6 sztuk ww. autobusów wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz dokumentacją i
niezbędnym oprogramowaniem na warunkach określonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ.
Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji zakupu kolejnych autobusów klasy
MAXI – maksymalnie sześciu o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu, co pozostałe
autobusy objęte zamówieniem (łącznie zamówienie obejmuje maksymalnie 12 autobusów klasy MAXI).
Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Wszystkie dostarczane autobusy muszą być: jednej marki, identyczne pod względem konstrukcyjnym,
kompletacji i wyposażenia (dotyczy to również kolejnych autobusów – maksymalnie sześciu objętych prawem
opcji).
Numer sekcji: II.2.11
Zamiast:
Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji zakupu kolejnych autobusów klasy
MAXI – maksymalnie sześciu o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu, co pozostałe
autobusy objęte zamówieniem (łącznie zamówienie obejmuje maksymalnie 12 autobusów klasy MAXI).
Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Wszystkie dostarczane autobusy muszą być: jednej marki, identyczne pod względem konstrukcyjnym,
kompletacji i wyposażenia (dotyczy to również kolejnych autobusów – maksymalnie sześciu objętych prawem
opcji).
Termin realizacji zamówienia w zakresie opcjonalnym (w przypadku skorzystania z prawa opcji przez
Zamawiającego):
Realizacja w terminie wskazanym przez Zamawiającego w oświadczeniu o skorzystaniu z prawa opcji,
nie krótszym niż 6 miesięcy (krótszy termin wymaga zgody Wykonawcy). Wskazany w oświadczeniu
Zamawiającego termin dostawy autobusów objętych prawem opcji nie może być wcześniejszy niż termin
realizacji zakresu podstawowego. Zamawiający może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji do 30
czerwca 2018 roku.
Powinno być:
Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji zakupu kolejnych autobusów klasy
MAXI – maksymalnie sześciu o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu, co pozostałe
autobusy objęte zamówieniem (łącznie zamówienie obejmuje maksymalnie 12 autobusów klasy MAXI).
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Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Wszystkie dostarczane autobusy muszą być: jednej marki, identyczne pod względem konstrukcyjnym,
kompletacji i wyposażenia (dotyczy to również kolejnych autobusów – maksymalnie sześciu objętych prawem
opcji).
Termin realizacji zamówienia w zakresie opcjonalnym (w przypadku skorzystania z prawa opcji przez
Zamawiającego):
W sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy pisemne
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa najpóźniej do 31 czerwca 2018 roku, nie później niż na 6
miesięcy przed upływem wymaganego terminu dostawy wskazanego w oświadczeniu. Wskazany w
oświadczeniu Zamawiającego termin dostawy autobusów objętych prawem opcji nie może być wcześniejszy
niż termin określony w pkt II.2.7 ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie oświadczenia, o którym mowa wyżej,
w czasie późniejszym niż na sześć miesięcy przed upływem terminu dostawy określonego w oświadczeniu
Zamawiającego, jednak wówczas Wykonawcy przysługuje prawo odmowy dostarczenia autobusów w tym
terminie. Z prawa tego Wykonawca może skorzystać składając Zamawiającemu pisemne oświadczenie o
odmowie realizacji objętego oświadczeniem Zamawiającego opcjonalnego zakresu zamówienia. Wykonawca
składa Zamawiającemu ww. oświadczenie w terminie 10 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/06/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 14/06/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/06/2017
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 14/06/2017
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał modyfikacji treści SIWZ m. in. w zakresie:
- opisu przedmiotu zamówienia,
- szczegółowych kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,
- wymaganych od Wykonawców dokumentów przedmiotowych,
- postanowień wzoru umowy.
Szczegółowe informacje na temat udzielonych wyjaśnień i dokonanych modyfikacji treści SIWZ można uzyskać
na podstronie przetargu na stronie: http://bip.mzk.torun.pl (zakładka: Zamówienia publiczne)

http://bip.mzk.torun.pl

