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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:615016-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Autobusy transportu publicznego
2020/S 247-615016
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 212-519954)
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 (wyprodukowane nie wcześniej niż 6
miesięcy od daty dostawy, rok produkcji wszystkich autobusów musi być taki sam) autobusów SN, tj. miejskich,
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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.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 212-519954

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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
(Uwaga: w przypadku wystawienia dokumentu, o którym mowa w niniejszym pkt, w języku innym niż polski
Wykonawca dostarczy tłumaczenie na język polski).
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.)
Raport należy przedstawić dla autobusów oferowanych w tej części zamówienia, na którą składana jest oferta.
Na podstawie danych zawartych w raporcie będą przyznawane punkty w ramach kryterium (E). Wykonawca,
który nie przedłoży raportu, nie otrzyma punków w ramach kryterium (E).
9) Dokument lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów regulaminu nr 66 EKG ONZ przez oferowane
autobusy, o ile ma zastosowanie.
Wykonawca/Wykonawcy, podmiot o którym mowa w punkcie 5 powyżej, w zakresie wypełniania JEDZ może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji)
w części IV (Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego
dokumentu.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
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Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 21/03/2021
Powinno być:
Data: 05/04/2021
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Lech Paweł Żurek
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