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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-100-34-97
Adres pocztowy: ul. Platynowa 19/21
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-154
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Kowalkowska
E-mail: d.kowalkowska@pkagdynia.pl 
Tel.:  +48 586230576
Faks:  +48 586634395
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkagdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkagdynia.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA 16 FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH STANDARDOWYCH ZASILANYCH 
ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ 8 FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH PRZEGUBOWYCH 
ZASILANYCH ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Numer referencyjny: PKA/PN-2/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego - CB10 - CB42 - MA12

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
CZĘŚĆ 1: dostawa 16 (słownie: szesnastu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) 
autobusów SN tj. miejskich, niskopodłogowych, o długości 11,5-13,5 m, zasilanych energią elektryczną 
zgromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu.
CZĘŚĆ 2: dostawa 8 (słownie: ośmiu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) 
autobusów PN tj. miejskich, niskopodłogowych, przegubowych o długości 17,5-18,75 m, zasilanych energią 
elektryczną zgromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu.

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

01/12/2020

mailto:d.kowalkowska@pkagdynia.pl
www.pkagdynia.pl
www.pkagdynia.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0036kfc
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-142515
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 212-519954
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/10/2020

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.1.4
Zamiast:
Część 1: dostawa 16 (słownie: szesnastu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) 
autobusów SN, tj. miejskich, niskopodłogowych, o długości 11,5–13,5 m, zasilanych energią elektryczną 
zgromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu.
Część 2: dostawa 8 (słownie: ośmiu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) 
autobusów PN, tj. miejskich, niskopodłogowych, przegubowych o długości 17,5–18,75 m, zasilanych energią 
elektryczną zgromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu.
Powinno być:
CZĘŚĆ 1: dostawa 16 (słownie: szesnastu) sztuk fabrycznie nowych (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 
miesięcy od daty dostawy, rok produkcji wszystkich autobusów musi być taki sam) autobusów SN tj. miejskich, 
niskopodłogowych, o długości 11,5-13,5 m, zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w magazynach energii 
elektrycznej autobusu.
CZĘŚĆ 2: dostawa 8 (słownie: ośmiu) sztuk fabrycznie nowych (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy 
od daty dostawy, rok produkcji wszystkich autobusów musi być taki sam) autobusów PN tj. miejskich, 
niskopodłogowych, przegubowych o długości 17,5-18,75 m, zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w 
magazynach energii elektrycznej autobusu.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: I
Zamiast:
Dostawa 16 (słownie: szesnastu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) autobusów 
SN, tj. miejskich, niskopodłogowych, o długości 11,5–13,5 m, zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w 
magazynach energii elektrycznej autobusu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.
Powinno być:
Dostawa 16 (słownie: szesnastu) sztuk fabrycznie nowych (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy 
od daty dostawy, rok produkcji wszystkich autobusów musi być taki sam) autobusów SN tj. miejskich, 
niskopodłogowych, o długości 11,5-13,5 m, zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w magazynach energii 
elektrycznej autobusu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: II
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519954-2020:TEXT:PL:HTML
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Dostawa 8 (słownie: ośmiu) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) autobusów 
PN, tj. miejskich, niskopodłogowych, przegubowych o długości 17,5–18,75 m, zasilanych energią elektryczną 
zgromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ.
Powinno być:
Dostawa 8 (słownie: ośmiu) sztuk fabrycznie nowych (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy 
od daty dostawy, rok produkcji wszystkich autobusów musi być taki sam) autobusów PN tj. miejskich, 
niskopodłogowych, przegubowych o długości 17,5-18,75 m, zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w 
magazynach energii elektrycznej autobusu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: I
Zamiast:
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w dniach: 330
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: II
Zamiast:
Okres w dniach: 330
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w dniach: 360
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
W zakresie części 1 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę lub dostawy 
obejmujące łącznie co najmniej 3 (słownie: trzy) sztuki fabrycznie nowych autobusów miejskich, o długości 
co najmniej 11m, niskopodłogowych, zasilanych energią elektryczną gromadzoną w magazynach energii 
elektrycznej autobusu lub których układ napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym.
W zakresie części 2 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę lub 
dostawy obejmujące łącznie co najmniej 1 (słownie: jedną) sztukę fabrycznie nowych autobusów miejskich, 
przegubowych, niskopodłogowych, zasilanych energią elektryczną gromadzoną w magazynach energii 
elektrycznej autobusu lub których układ napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym.
Wykonawca przedłoży wykaz dostaw oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw. 
Szczegółowe informacje w punkcie X.2 SIWZ.
Powinno być:
W zakresie części 1 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę lub dostawy 
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obejmujące łącznie co najmniej 3 (słownie: trzy) sztuki fabrycznie nowych autobusów miejskich lub autobusów 
miejskich pokazowych, o długości co najmniej 11m, niskopodłogowych, zasilanych energią elektryczną 
gromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu lub których układ napędowy wspomagany jest 
silnikiem elektrycznym.
W zakresie części 2 zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę lub 
dostawy obejmujące łącznie co najmniej 1 (słownie: jedną) sztukę fabrycznie nowych autobusów miejskich, 
przegubowych, niskopodłogowych lub autobusów miejskich, przegubowych niskopodłogowych pokazowych, 
zasilanych energią elektryczną gromadzoną w magazynach energii elektrycznej autobusu lub których układ 
napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, 
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia:
1) oświadczenie w postaci wypełnionego Załącznika nr 11 dla części 1, oświadczenie w postaci wypełnionego 
Załącznika nr 12 dla części 2;
2) rysunek rozplanowania przestrzeni pasażerskiej (rozmieszczenia siedzeń pasażerskich, wymagane 
jest wyróżnienie na rysunku wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi, bez 
podestów). Rysunek należy przedstawić dla autobusów oferowanych w tej części zamówienia, na którą 
składana jest oferta;
3) rysunek zawierającego wymiary zewnętrzne autobusu (przód, tył, strona lewa i strona prawa). Rysunek 
należy przedstawić dla autobusów oferowanych w tej części zamówienia, na którą składana jest oferta;
4) rysunek prawego i lewego boku autobusu z wyszczególnionym podziałem na panele. Rysunek należy 
przedstawić dla autobusów oferowanych w tej części zamówienia, na którą składana jest oferta;
5) rysunek rozmieszczenia elementów sterujących, wskaźników i kontrolek na desce rozdzielczej wraz z opisem 
funkcji. Rysunek należy przedstawić dla autobusów oferowanych w tej części zamówienia, na którą składana 
jest oferta.
Powinno być:
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, 
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia:
1) oświadczenie w postaci wypełnionego Załącznika nr 11 dla części 1, oświadczenie w postaci wypełnionego 
Załącznika nr 12 dla części 2;
2) rysunek rozplanowania przestrzeni pasażerskiej (rozmieszczenia siedzeń pasażerskich, wymagane 
jest wyróżnienie na rysunku wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi, bez 
podestów). Rysunek należy przedstawić dla autobusów oferowanych w tej części zamówienia, na którą 
składana jest oferta;
3) rysunek zawierającego wymiary zewnętrzne autobusu (przód, tył, strona lewa i strona prawa). Rysunek 
należy przedstawić dla autobusów oferowanych w tej części zamówienia, na którą składana jest oferta;
4) rysunek prawego i lewego boku autobusu z wyszczególnionym podziałem na panele. Rysunek należy 
przedstawić dla autobusów oferowanych w tej części zamówienia, na którą składana jest oferta;
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
8) raport techniczny drogowego zużycia energii elektrycznej (test SORT 2) przez oferowane autobusy. Raport 
powinien być wykonany przez niezależną jednostkę upoważnioną do wykonania takiego testu, dla autobusu 
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(Uwaga: w przypadku wystawienia dokumentu, o którym mowa w niniejszym pkt w języku innym niż polski 
Wykonawca dostarczy tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego).
Powinno być:
8) Raport Techniczny drogowego zużycia energii elektrycznej (test SORT 2) przez oferowane autobusy. Raport 
powinien być wykonany przez niezależną jednostkę upoważnioną do wykonania takiego testu, dla autobusu 
(UWAGA: w przypadku wystawienia dokumentu, o którym mowa w niniejszym pkt. w języku innym niż polski 
Wykonawca dostarczy tłumaczenie na język polski).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 17/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 01/03/2021
Powinno być:
Data: 17/03/2021

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


