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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423053-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Pabianice: Autobusy transportu publicznego
2017/S 205-423053
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 204-420295)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
ul. Zamkowa 16
Pabianice
95-200
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Pabianicach
Tel.: +48 422254600
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Faks: +48 422254669
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowy-bip.um.pabianice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowych niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów hybrydowych klasy maxi dla
komunikacji miejskiej w Pabianicach.
Numer referencyjny: ZPK.271.17.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji lub
prezentacji (wypożyczenia) 18 sztuk niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów hybrydowych klasy maxi
dla komunikacji miejskiej w Pabianicach. Autobusy muszą być pojazdami fabrycznie nowymi (wg definicji z
Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.6.1997 r. – tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zmianami).
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy konstrukcyjne, części, elementy wyposażenia, elementy
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każdego z systemów, a także dostarczany wraz z autobusami sprzęt, urządzenia i narzędzia były fabrycznie
nowe.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/10/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 204-420295

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
Warunki realizacji umowy, a także zmian umowy zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 9 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia- Wzór umowy.
Powinno być:
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy. 2.Możliwość
zmiany umowy istnieje w okolicznościach wskazanych art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych. Przepisy art. 144 ust. 1a-1e, ust. 2-3 stosuje się. 3.Zamawiający nadto przewiduje
możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 1)w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w
razie zmiany: a)ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki. b)wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2)w
zakresie terminów wykonania zamówienia – w razie zajścia okoliczności siły wyższej, o liczbę dni okoliczności
siły wyższej. 4) Okoliczności siły wyższej oznaczają okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą stron,
za które strony nie mogą brać odpowiedzialności, takie jak m.in. wojna, wszelkie działania wojenne, blokady,
nałożenie embarga, zakaz eksportu i importu, epidemie, trzęsienie ziemi, pożar, powódź i inne katastrofy,
uchwały podjęte przez organy władzy państwowej oraz okoliczności awaryjne o charakterze powszechnym,
których strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania umowy.
Szczegółowe warunki realizacji umowy i zmian umowy określa załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia- Wzór umowy.
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
Powinno być:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium cena- waga 60 %;
2. Kryterium parametry techniczno- eksploatacyjne 25 %;
3. Gwarancja- 10 %;
4. Skrócenie terminu realizacji zamówienia- 5 %.
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Szczegółowe zapisy dotyczące kryteriów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział XIII
SIWZ).
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert).
Powinno być:
Okres do dnia: 1.2.2018 (od ustalonej daty składania ofert).
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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