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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
PL514
pl. Nowy Targ 1-8
Wrocław
50-141
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163
Wrocław, pok.135
Tel.: +48 717779230
E-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Faks: +48 717779229
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: https://um-wroc.logintrade.net
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na
terenie Wrocławia oraz Gminy Miękinia”
Numer referencyjny: ZP/PN/1/2019/WTR

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług publicznego transportu zbiorowego:
1) przewozowych na normalnych (117, 123, 137, 138) i strefowych liniach autobusowych (917, 923, 937, 938,
940, 948, 958)
2) druku i pośrednictwa sprzedaży biletów w imieniu i na rzecz Zamawiającego na strefowych liniach
autobusowych
3) zorganizowania i wdrożenia automatycznego systemu rejestracji:
a) lokalizacji pojazdów,
b) punktualności kursowania i jakości usług przewozowych,
c) pracy przewozowej.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UMWr-WZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-002224
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 006-010447
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/01/2019

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:
[...]
Rok produkcji 2019, norma czystości spalin Euro 6, klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, wysokość
progu 325mm we wszystkich drzwiach, w drugich drzwiach pochylnia odkładana ręcznie lub obsługiwana
automatycznie przez kierowcę, naprzeciw drugich drzwi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na wysokości
podłogi (bez dodatkowych podestów) wygospodarowane miejsce przynajmniej na jeden wózek inwalidzki,
nie dopuszcza się stosowania windy zamiast podestu, Podest oraz miejsce dla wózka inwalidzkiego powinny
spełniać wymagania Załącznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ :
* 1 autobus typu A, długość od 7,90 do 9,19m, minimum 50 miejsc ogółem w tym minimum 14 siedzących
i30 stojących, minimum 2 drzwi sterowanych automatycznie z miejsca pracy kierowcy, pierwsze jedno lub dwuskrzydłowe o szerokości min. 600mm umieszczone przed pierwszą osią, drugie dwuskrzydłowe o
szerokości min. 1200 mm, strefa niskiej podłogi do końca drugich drzwi, dopuszczalne maksymalnie dwa
stopnie pośrednie wewnątrz pojazdu w przejściu za drugimi drzwiami, minimum 1 klapa dachowa, przesuwne
szyby boczne w co najmniej dwóch oknach (minimum po jednej na każdej bocznej ścianie pojazdu)
[...]
Powinno być:
[...]
Rok produkcji 2019, norma czystości spalin Euro 6, klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, wysokość progu
325 mm we wszystkich drzwiach, w drugich drzwiach pochylnia (podest) odkładana ręcznie lub obsługiwana
automatycznie przez kierowcę, naprzeciw drugich drzwi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na wysokości
podłogi (bez dodatkowych podestów) wygospodarowane miejsce przynajmniej na jeden wózek inwalidzki,
nie dopuszcza się stosowania windy zamiast podestu, Podest oraz miejsce dla wózka inwalidzkiego powinny
spełniać wymagania Załącznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ :
* 1 autobus typu A, długość od 7,90 do 9,19m, minimum 50 miejsc ogółem w tym minimum 14 siedzących
i 30 stojących, minimum 2 drzwi sterowanych automatycznie z miejsca pracy kierowcy, pierwsze jedno lub dwuskrzydłowe o szerokości min. 600mm umieszczone przed pierwszą osią, drugie dwuskrzydłowe o
szerokości min. 1200 mm, strefa niskiej podłogi do końca drugich drzwi, dopuszczalne maksymalnie trzy
stopnie pośrednie wewnątrz pojazdu w przejściu za drugimi drzwiami, minimum 1 klapa dachowa, przesuwne
szyby boczne w co najmniej dwóch oknach (minimum po jednej na każdej bocznej ścianie pojazdu)
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[...]
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 26/02/2019
Czas lokalny: 11:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

