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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Krajowy numer identyfikacyjny: BZP.271.36.2020
Adres pocztowy: ul.Kolejowa 15
Miejscowość: Nysa
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Krzywoń
E-mail: zp_nysa@op.onet.pl
Tel.: +48 774080553
Faks: +48 774332705
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nysa.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regularnej relacji
Nysa ul. Racławicka Centrum przesiadkowe – ul. Piłsudskiego Vendo Park i z powrotem
Numer referencyjny: BZP.271.36.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zamówienie obejmuje świadczenie przez Operatora usług przewozowych w komunikacji miejskiej Nysy na linii
nadzorowanej przez Gminę Nysa tj. świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach
linii komunikacyjnej regularnej relacji „Nysa ul. Racławicka Centrum Przesiadkowe- ul. Piłsudskiego Vendo Park i z powrotem.
Usługa wykonywana będzie przez dwa autobusy elektryczne, stanowiące własność Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia bądź zwiększenia zakresu usług ustalonego z wyliczenia
ceny ofertowej maksymalnie o 10%. W przypadku ograniczenia zakresu usług, Wykonawcy nie przysługuje
prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres usług.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nysabzp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-125365
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 189-456622
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/09/2020
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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
2. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usługi
przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1867 ze zm.) w łącznej ilości co najmniej
4.000.000 zrealizowanych wozokilometrów na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego zawartych z organizatorami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Powinno być:
2. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usługi
przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1867 ze zm.) w łącznej ilości co najmniej
3.800.000 zrealizowanych wozokilometrów na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego zawartych z organizatorami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Termin składania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/10/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 09/11/2020
Czas lokalny: 12:30

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

3/3

