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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.
Warszawska 109/111
Tomaszów Mazowiecki
97-200
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Przybysz, Krzysztof Maciejewski
Tel.:  +48 447237571
E-mail: mzk@mzk-tomaszow.pl 
Faks:  +48 447237442
Kod NUTS: PL115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzktomaszow.pl/bip/

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

II.1.1) Nazwa:
Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do obsługi elementami nowoczesnego
systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim
Numer referencyjny: MZK/5/2016/PU

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych,
miejskich autobusów hybrydowych na potrzeby transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.

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

20/01/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-165784
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 249-457438
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/12/2016

Sekcja VII: Zmiany

mailto:mzk@mzk-tomaszow.pl
www.mzktomaszow.pl/bip/
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:457438-2016:TEXT:PL:HTML
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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: VI.3
Część nr: ust. 1 pkt. 3 lit. a
Zamiast:
a) kopię Świadectwa homologacji typu pojazdu (kompletny dokument łącznie z pełnym opisem technicznym
typu pojazdu),
Powinno być:
a) kopię Świadectwa homologacji typu pojazdu lub gdy zaistnieje konieczność aktualizacji posiadanego przez
Wykonawcę dokumentu homologacji dla konkretnego oferowanego autobusu, Wykonawca załącza do oferty
dokument posiadany na dzień składania ofert, wraz z zobowiązaniem dostarczenia właściwego „Świadectwa
homologacji typu pojazdu” niezwłocznie po jego uzyskaniu, lecz nie później niż 14 dni przed terminem dostawy
pierwszych autobusów.
Numer sekcji: III.2.2
Część nr: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych,
miejskich autobusów hybrydowych na potrzeby transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim..
Powinno być:
Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych niskoemisyjnych autobusów musi być zrealizowana w
terminie do dnia 20 października 2017 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 02/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/02/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/02/2017
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej i przekazuje Wykonawcom:
- ujed. tekst wzoru umowy ,
- ujed. Opis Przedmiotu Zamówienia,
- ogł. o zmianie ogłoszenia.
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Wszystkie zmiany stają się obowiązujące dla wykonawców.
Zmianie ulegają zapisy w dok. przetargowej tj.: w SIWZ (Część I SIWZ), strona 3, gdzie mowa o formularzach
oferty i załącznikach dopisuje się tiret 7 o następującej treści:
- „Szczegółowa kompletacja oferowanego autobusu wg parametrów zawartych w Części III SIWZ Opis
Przedmiotu Zamówienia” - załącznik nr 5 do SIWZ.”
- w rozdziale 12 SIWZ po ust. 8 pkt. 1 dodaje się pkt. 1 a - o następującej treści:
1a) W celu przedłożenia szczegółów kompletacji oferowanych autobusów zawartych w Części III SIWZ –
OPZ,na podst. art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp. w związku z paragrafem 13 ust. 1 Rozp. Min. Rozw. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać Zamawiający – Zamawiający żąda przedłożenia „Szczegółowej kompletacji
oferowanego autobusu".


