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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356870-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Sól: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2016/S 198-356870

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 194-349172)

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

Gmina Nowa Sól – Miasto
ul. M. J. Piłsudskiego 12
Nowa Sól
67-100
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Babiarczuk
Tel.:  +48 684590300
E-mail: zampub@nowasol.pl 
Faks:  +48 684590358
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowasol.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól, Gminy
Kożuchów, Gminy Otyń, Gminy Siedlisko oraz Gminy Kolsko.
Numer referencyjny: ZP.271.22.2016

II.1.2) Główny kod CPV
60112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych na
obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Gminy Kolsko, Gminy Otyń, Gminy
Siedlisko. Szacunkowa liczba wozokilometrów przez okres realizacji zamówienia wynosi 446 637,8 km.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 194-349172

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej t.j. wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób wydaną na podstawie przepisów ustawy z 6.9.2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012
r. nr 1265 ze zm.),
(...)
6) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w rozumieniu ustawy z 6.9.2001 o
transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. nr 1265 ze zmianami);
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej t.j. wykonawca musi wykazać, że jest uprawniony do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
osób na obszarze co najmniej Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Gminy Kolsko,
Gminy Otyń, Gminy Siedlisko,
Zawód przewoźnika drogowego osób oznacza działalność każdego przedsiębiorcy użytkującego pojazdy
silnikowe o odpowiedniej konstrukcji i wyposażeniu, przeznaczone do przewozu ponad dziewięciu osób, łącznie
z kierowcą, w celu świadczenia usług przewozu osób dostępnych publicznie lub dostępnych dla pewnych grup
osób w zamian za opłatę ponoszoną przez osobę przewożoną lub przez organizatora transportu;
(...)
6) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i
uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/11/2016
Czas lokalny: 10:00
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Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/11/2016
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/11/2016
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


