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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
Poznań
61-897
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Laufer- Wydział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 612792740
E-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Faks: +48 612792708
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.koleje-wielkopolskie.com.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie przewozów zastępczej kolejowej komunikacji autobusowej obejmującej przewóz osób, bagażu i
małych zwierząt w obu kierunkach na trasie Konin-Września oraz Poznań-Konin
Numer referencyjny: KW-P-11/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
60100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu przewozów zastępczej kolejowej
komunikacji autobusowej obejmującej przewóz osób, bagażu i małych zwierząt w obu kierunkach na trasie
Konin-Września oraz Poznań-Konin.
2. Usługa realizowana będzie w dni robocze, wolne od pracy oraz świąteczne, według rozkładu jazdy,
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ (Opis
przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 9 do SIWZ (Wzór umowy).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt.7 Ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art.2 pkt.6 Ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 24aa Ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2017

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-040577
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 061-114716
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/03/2017

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: III.1.3
Zamiast:
1. Zamawiający żąda aby wykonawca wykazał, że:
a) w relacji Konin-Września i Września-Konin co najmniej 21 autobusami, z których każdy zapewni
przewózco najmniej 49 osób z czego co najmniej 35 osób na miejscach siedzących w tym minimum
10 autobusówniskopodłogowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o
ograniczonejsprawności ruchowej, w tym na wózkach inwalidzkich,
b) w relacji Poznań Gł.– Konin i Konin – Poznań Gł. co najmniej 8 autobusami, z których każdy zapewniprzewóz
co najmniej 49 osób wyłącznie na miejscach siedzących,
2. Wykonawca winien posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którymmowa w
art. 5 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907), ewentualnieważną licencję
na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązującychprzepisów.
Powinno być:
1. Zamawiający żąda aby wykonawca wykazał, że:
a) w relacji Konin-Września i Września-Konin co najmniej 21 autobusami, z których każdy zapewni przewózco
najmniej 49 osób z czego co najmniej 28 osób na miejscach siedzących nieskładanych w tym minimum
10 autobusów niskopodłogowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o
ograniczonejsprawności ruchowej, w tym na wózkach inwalidzkich,
b) w relacji Poznań Gł.– Konin i Konin – Poznań Gł. co najmniej 8 autobusami, z których każdy zapewniprzewóz
co najmniej 49 osób wyłącznie na miejscach siedzących nieskładanych,
2. Wykonawca winien posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którymmowa w
art. 5 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907), ewentualnieważną licencję
na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązującychprzepisów.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

