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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409534-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2019/S 167-409534

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 128-313653)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Rzeszowie
al. Wyzwolenia 6
Rzeszów
35-959
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Motyka-Mamczura
Tel.:  +48 178603203
E-mail: zamowienia@zgpks.rzeszow.pl 
Faks:  +48 178603205
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zgpks.rzeszow.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zgpks.rzeszow.pl/bip/

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

II.1.1) Nazwa:
Wybór operatora na obsługę linii komunikacyjnych na terenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa
Numer referencyjny: BZ.ZG.271.5.2019

II.1.2) Główny kod CPV
60112000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 39 liniach
komunikacyjnych o charakterze miejskim wg ustalonych rozkładów jazdy, wraz z emisją, sprzedażą i kontrolą
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biletów na te usługi z uwzględnieniem wszystkich przejazdów (biletów) ulgowych i bezpłatnych wprowadzonych
przez Zamawiającego.

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

27/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 128-313653

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

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:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie
wykonał co najmniej 1 usługę publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych zgodnie
z ustawą z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym w ilości co najmniej 3 500 000 km, przy czym powyższa
liczba kilometrów musi być osiągnięta w okresie nie dłuższym niż jeden rok świadczenia usługi.
Powinno być:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie
wykonał co najmniej 1 usługę publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych zgodnie
z ustawą z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym w ilości co najmniej 2 300 000 km, przy czym powyższa
liczba kilometrów musi być osiągnięta w okresie nie dłuższym niż 1 rok świadczenia usługi.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 28/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 13/09/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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