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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Głowackiego 4
Kielce
25-368
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
Tel.:  +48 413431593
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl 
Faks:  +48 413444732
Kod NUTS: PL331
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.kielce.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach”
Numer referencyjny: 4/2017

II.1.2) Główny kod CPV
60112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach w
okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. autobusami będącymi w dyspozycji Wykonawcy oraz
autobusami będącymi własnością Zamawiającego, które Zamawiający zamierza nabyć do końca 2017 r.
Dla potrzeb wykonywania usług przewozowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 25 sztuk autobusów
hybrydowych: MEGA : 10 i MAXI: 15.
2.Do wykonania zamówienia niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę własnych autobusów w
następujących ilościach: MEGA: 31, MAXI: 87, MIDI:5

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

24/05/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-044022

mailto:ztm@ztm.kielce.pl
www.ztm.kielce.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 067-126355
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/03/2017

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wadium w wysokości: 14 000 000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) należy wnieść w terminie do
dnia 29.05.2017 r. do godziny 11:00.
20.2. Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A.
39 1050 1461 1000 0023 5332 1074
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie jeżeli do dnia 29.05.2017 r. do godz.
11.00 środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej
formie niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w kasie głównej Zamawiającego (ul. Głowackiego 4),
a kopię dokumentu dołączyć do oferty, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Powinno być:
Wadium w wysokości: 14 000 000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) należy wnieść w terminie do
dnia 09.06.2017 r. do godziny 11:00.
20.2. Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A.
39 1050 1461 1000 0023 5332 1074
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie jeżeli do dnia 09.06.2017 r. do godz.
11.00 środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej
formie niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w kasie głównej Zamawiającego (ul. Głowackiego 4),
a kopię dokumentu dołączyć do oferty, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:126355-2017:TEXT:PL:HTML
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Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zwodowe
Zamiast:
- dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej
350 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, 18 pracownikami zaplecza technicznego
oraz 6 dyspozytorami.
- kierowcy, pracownicy zaplecza technicznego, dyspozytorzy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę,
- kierowcy muszą posiadać znajomość układu komunikacyjnego oraz topografii miasta w stopniu pozwalającym
na prawidłową realizację zadania przewozowego,
- kierowcy muszą znać język polski co najmniej w stopniu średniozaawansowanym (poziom B1).
Na potwierdzenie należy załączyć:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem rodzaju wykonywanych
czynności, ilości zatrudnionych osób, rodzaju uprawnień lub kwalifikacji zawodowych oraz podstawy
dysponowania tymi osobami na Załączniku Nr 6 do SIWZ
Powinno być:
- dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej
350 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, 18 pracownikami zaplecza technicznego
oraz 6 dyspozytorami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia.
- kierowcy, pracownicy zaplecza technicznego, dyspozytorzy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę,
- kierowcy muszą posiadać znajomość układu komunikacyjnego oraz topografii miasta w stopniu pozwalającym
na prawidłową realizację zadania przewozowego,
- kierowcy muszą znać język polski co najmniej w stopniu średniozaawansowanym (poziom B1).
Na potwierdzenie należy załączyć:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – odpowiedzialnych za realizację
zamówienia, z podaniem imienia i nazwiska, rodzaju wykonywanych czynności oraz podstawy dysponowania
tymi osobami na Załączniku Nr 6 do SIWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/06/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą
Zamiast:
Data: 28/08/2017
Powinno być:
Data: 07/09/2017

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


