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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Sieradzka 68/70

Miejscowość:  Zduńska Wola Kod pocztowy:  98-220 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 438236960

Osoba do kontaktów:  Bożena Samotka

E-mail:  sekretariat@mpk.zdunskawola.net Faks:  +48 438236960

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.mpk.zdunskawola.net/

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dzierżawa nowych niskowejściowych (niskopodłogowych) autobusów miejskich

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dzierżawa 6
nowych niskowejściowych (niskopodłogowych) autobusów miejskich jednej marki tego samego modelu przez
okres 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu najmu, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowie dzierżawy. Autobusy muszą posiadać
udokumentowany rok produkcji: 2015 lub 2016 oraz posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez
ustawowo uprawniony organ. Autobusy muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami CE oraz spełniać niżej
wymienione wymagania techniczne:
a) minimum 30 miejsc siedzących + minimum 60 miejsc stojących - ogółem minimum 90 miejsc,
b) nowy, rok produkcji 2015 lub 2016,
c) długość całkowita pojazdu minimum 10 500 mm,
d) szerokość całkowita pojazdu minimum 2 500 mm,
e) rozstaw osi minimum: 4 000 mm,
f) wysokość pojazdu minimum: 2 700 mm,
g) nadwozie lakierowane w kolorze białym,
h) silnik o pojemności od 6 000 cm3 do 7 000 cm3 oraz mocy min. 200 kW i normie EURO 6 w zakresie emisji
spalin i hałasu, spalanie maksymalnie 24 l wg normy SORT2,
i) rodzaj paliwa – olej napędowy,
j) skrzynia biegów manualna ZF,
k) hamulce z przodu i tyłu tarczowe, Retarder,
l) zawieszenie pneumatyczne na obu osiach,
m) szkielet kratownicy podwozia oraz szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie poprzez zastosowanie
KATOFOREZY,
n) poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty laminowanej – izolacja termiczna sufitu oraz ścian
bocznych,
o) podłoga:
- niska od przodu do tylnej krawędzi drzwi drugich,
- wykonana ze sklejki wodoodpornej,
- wyłożona wykładziną gładką antypoślizgową, szczelną, zapewniającą możliwość mycia urządzeniami
mechanicznymi,
p) układ kierowniczy - przekładnia ze wspomaganiem hydraulicznym,
q) szyba czołowa jednoczęściowa,
r) szyby boczne co najmniej 4 szt. otwierane w górnej części,
s) drzwi pasażerskie sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy:
- przednie dwuskrzydłowe co najmniej 1200 mm,
- środkowe dwuskrzydłowe (umiejscowione między osiami) co najmniej 1200 mm,
- tylne jednoskrzydłowe co najmniej 800 mm,
t) niezależne ogrzewanie wodne o mocy minimum 30 000W,
2) Wyposażenie autobusu
a) systemy bezpieczeństwa: ABS, ASR,
b) fotele wandaloodporne z wkładką tapicerowaną,



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3 / 8

c) fotel kierowcy z poduszka pneumatyczną w kolorystyce siedzeń pasażerskich z zagłówkiem i trzypunktowym
pasem bezpieczeństwa,
d) lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie,
e) klimatyzacja całopojazdowa,
f) ogranicznik prędkości,
g) dwie gaśnice 6 kg,
h) tablice elektroniczne PIXEL (przednia, boczna, tylna) oraz sterownik tablic,
i) 2 kasowniki.
3) Warunki gwarancji
a) minimum 2 lata gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów;
b) minimum 3 lata gwarancji na uszkodzenia zewnętrznych powłok lakierniczych;
c) minimum 12 lat gwarancji na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34121000  
Dodatkowe przedmioty 34121100  
 34121400  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
_____

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nsamoboz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-050454   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 078-139301  z dnia:  21/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/04/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu:

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych tj. dzierżawa
6
nowych niskowejściowych
(niskopodłogowych) autobusów
miejskich jednej marki tego samego
modelu przez okres 120 miesięcy od
daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu najmu, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz
umowie dzierżawy. Autobusy muszą
posiadać udokumentowany rok
produkcji: 2015 lub 2016 oraz
posiadać polskie świadectwo
homologacji wydane przez ustawowo
uprawniony organ. Autobusy muszą
posiadać certyfikaty zgodności z
normami CE oraz spełniać niżej
wymienione wymagania techniczne:
a) minimum 30 miejsc siedzących
+ minimum 60 miejsc stojących -
ogółem minimum 90 miejsc,

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych tj. dzierżawa
6 nowych niskowejściowych
(niskopodłogowych) autobusów
miejskich jednej marki tego samego
modelu przez okres 120 miesięcy od
daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu najmu, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz
umowie dzierżawy. Autobusy muszą
posiadać udokumentowany rok
produkcji: 2015 lub 2016 oraz
posiadać polskie świadectwo
homologacji wydane przez ustawowo
uprawniony organ. Przez nowy
autobus Zamawiający rozumie
również autobus pełniący wcześniej
rolę autobusu demonstracyjno-
targowego, który nie nosi śladów
użytkowania a jego przebieg
wynosi nie więcej niż 20 tys. km.,
jednakże w przypadku zaoferowania
takiego autobusu minimalny termin
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b) nowy, rok produkcji 2015 lub
2016,
c) długość całkowita pojazdu
minimum 10 500 mm,
d) szerokość całkowita pojazdu
minimum 2 500 mm,
e) rozstaw osi minimum: 4 000 mm,
f) wysokość pojazdu minimum: 2 700
mm,
g) nadwozie lakierowane w kolorze
białym,
h) silnik o pojemności od 6 000 cm3
do 7 000 cm3 oraz mocy min. 200
kW i normie EURO 6 w zakresie
emisji spalin i hałasu, spalanie
maksymalnie 24 l wg normy SORT2,
i) rodzaj paliwa – olej napędowy,
j) skrzynia biegów manualna ZF,
k) hamulce z przodu i tyłu tarczowe,
Retarder,
l) zawieszenie pneumatyczne na obu
osiach,
m) szkielet kratownicy podwozia oraz
szkielet nadwozia zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez
zastosowanie KATOFOREZY,
n) poszycie wewnętrzne ścian i sufitu
wykonane z płyty laminowanej –
izolacja termiczna sufitu oraz ścian
bocznych,
o) podłoga:
- niska od przodu do tylnej krawędzi
drzwi drugich,
- wykonana ze sklejki wodoodpornej,
- wyłożona wykładziną gładką
antypoślizgową, szczelną,
zapewniającą możliwość mycia
urządzeniami
mechanicznymi,
p) układ kierowniczy - przekładnia ze
wspomaganiem hydraulicznym,
q) szyba czołowa jednoczęściowa,
r) szyby boczne co najmniej 4 szt.
otwierane w górnej części,
s) drzwi pasażerskie sterowane
elektropneumatycznie ze stanowiska
kierowcy:
- przednie dwuskrzydłowe co
najmniej 1200 mm,

gwarancji określony w pkt 3) wynosi
odpowiednio:
a) 2,5 roku na cały pojazd bez limitu
kilometrów,
b) 3,5 roku na uszkodzenia
zewnętrznych powłok lakierniczych,
c) 12,5 roku na perforację nadwozia
i trwałość konstrukcji nośnej.
Autobusy muszą posiadać
certyfikaty zgodności z normami
CE oraz spełniać niżej wymienione
wymagania techniczne:
1) Parametry techniczne:
a) minimum 30 miejsc siedzących
+ minimum 60 miejsc stojących -
ogółem minimum 90 miejsc,
b) nowy, rok produkcji 2015 lub
2016,
c) długość całkowita pojazdu
minimum 10 500 mm,
d) szerokość całkowita pojazdu
minimum 2 500 mm,
e) rozstaw osi minimum: 4 000 mm,
f) wysokość pojazdu minimum: 2 700
mm,
g) nadwozie lakierowane w kolorze
białym,
h) silnik o pojemności od 6 000 cm3
do 7 000 cm3 oraz mocy min. 200
kW i normie EURO 6 w zakresie
emisji spalin i hałasu, spalanie
maksymalnie 24 l wg normy SORT2,
i) rodzaj paliwa – olej napędowy,
j) skrzynia biegów manualna ZF,
k) hamulce z przodu i tyłu tarczowe,
Retarder,
l) zawieszenie pneumatyczne na obu
osiach,
m) szkielet kratownicy podwozia oraz
szkielet nadwozia zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez
zastosowanie KATOFOREZY,
n) poszycie wewnętrzne ścian i sufitu
wykonane z płyty laminowanej –
izolacja termiczna sufitu oraz ścian
bocznych,
o) podłoga:
- niska od przodu do tylnej krawędzi
drzwi drugich,
- wykonana ze sklejki wodoodpornej,
- wyłożona wykładziną gładką
antypoślizgową, szczelną,
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- środkowe dwuskrzydłowe
(umiejscowione między osiami) co
najmniej 1200 mm,
- tylne jednoskrzydłowe co najmniej
800 mm,
t) niezależne ogrzewanie wodne o
mocy minimum 30 000W,
2) Wyposażenie autobusu
a) systemy bezpieczeństwa: ABS,
ASR,
b) fotele wandaloodporne z wkładką
tapicerowaną,
c) fotel kierowcy z poduszka
pneumatyczną w kolorystyce
siedzeń pasażerskich z zagłówkiem
i trzypunktowym pasem
bezpieczeństwa,
d) lusterka boczne podgrzewane i
sterowane elektrycznie,
e) klimatyzacja całopojazdowa,
f) ogranicznik prędkości,
g) dwie gaśnice 6 kg,
h) tablice elektroniczne PIXEL
(przednia, boczna, tylna) oraz
sterownik tablic,
i) 2 kasowniki.
3) Warunki gwarancji
a) minimum 2 lata gwarancji na cały
pojazd bez limitu kilometrów;
b) minimum 3 lata gwarancji na
uszkodzenia zewnętrznych powłok
lakierniczych;
c) minimum 12 lat gwarancji na
perforację nadwozia i trwałość
konstrukcji nośnej.

zapewniającą możliwość mycia
urządzeniami
mechanicznymi,
p) układ kierowniczy - przekładnia ze
wspomaganiem hydraulicznym,
q) szyba czołowa jednoczęściowa,
r) szyby boczne co najmniej 4 szt.
otwierane w górnej części,
s) drzwi pasażerskie sterowane
elektropneumatycznie ze stanowiska
kierowcy:
- przednie dwuskrzydłowe co
najmniej 1200 mm,
- środkowe dwuskrzydłowe
(umiejscowione między osiami) co
najmniej 1200 mm,
- tylne jednoskrzydłowe co najmniej
800 mm,
t) niezależne ogrzewanie wodne o
mocy minimum 30 000W,
2) Wyposażenie autobusu
a) systemy bezpieczeństwa: ABS,
ASR,
b) fotele wandaloodporne z wkładką
tapicerowaną,
c) fotel kierowcy z poduszka
pneumatyczną w kolorystyce
siedzeń pasażerskich z zagłówkiem i
trzypunktowym
pasem bezpieczeństwa,
d) lusterka boczne podgrzewane i
sterowane elektrycznie,
e) klimatyzacja całopojazdowa,
f) ogranicznik prędkości,
g) dwie gaśnice 6 kg,
h) tablice elektroniczne PIXEL
(przednia, boczna, tylna) oraz
sterownik tablic,
i) 2 kasowniki.
3) Warunki gwarancji
a) minimum 2 lata gwarancji na cały
pojazd bez limitu kilometrów;
b) minimum 3 lata gwarancji na
uszkodzenia zewnętrznych powłok
lakierniczych;
c) minimum 12 lat gwarancji na
perforację nadwozia i trwałość
konstrukcji nośnej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
30/05/2016   Godzina: 11:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
21/06/2016   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
30/05/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
21/06/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-067657
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