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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21a
Katowice
40-053
Polska
Osoba do kontaktów: Adrian Kowol
E-mail: zamowienia@metropoliagzm.pl
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.metropoliagzm.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.metropoliagzm.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa rowerów elektrycznych

II.1.2)

Główny kod CPV
34300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 230 sztuk, fabrycznie nowych, rowerów elektrycznych wraz
z wykonaniem co najmniej jednego przeglądu stanu technicznego wszystkich rowerów w ciągu roku
kalendarzowego w trakcie trwania gwarancji i rękojmi. Przez pojęcie roweru elektrycznego, Zamawiający
każdorazowo rozumie jako pojazd dwukołowy, jednośladowy, napędzany siłą mięśni, wspomagany silnikiem
elektrycznym. Dostaw do 41 miast zlokalizowanych na obszarze Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, sporządzi harmonogram dostaw przedmiotu
zamówienia zgodny z terminami określonymi w ofercie Wykonawcy przy uwzględnieniu przekazania przedmiotu
zamówienia do gmin tworzących Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię, zgodnie z wymogami ilościowymi
przedstawionymi przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0029su3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-037783
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 054-123976
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/03/2019
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: IV.2.7
Zamiast:
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26-04-2019 r. o godz. 11:00 w sali 015 (parter) w Urzędzie
MetropolitalnymGórnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barabry 21a, 40-053 Katowice, POLSKA.
Powinno być:
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07-05-2019 r. o godz. 11:00 w sali 015 (parter) w Urzędzie
MetropolitalnymGórnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barabry 21a, 40-053 Katowice, POLSKA.
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunku udziału wpostępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
formularz jednolitegoeuropejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie JEDZ) składa każdy z Wykonawców.
Powinno być:
Informacje dodatkowe
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
0 etap - (projekt wizualizacji rowerów) do 14 dni od dnia podpisania umowy,
I etap - 46 rowerów optymalnie do 90 dni, maksymalnie do 150 dni - od dnia podpisania umowy,
II etap - pozostała część zamówienia do 150 dni od dnia podpisania umowy.
Uwaga: Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w
postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie JEDZ) składa każdy z Wykonawców.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 09:30
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Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena – 60%,
b) Termin dostawy przedmiotu zamówienia I etap – 15%, z zastrzeżeniem, iż punkty zostaną przyznane tylko
wtedy, gdy termin wyniesie do 90 dni od dnia podpisania umowy,
c) Termin dostawy przedmiotu zamówienia II etap – 15%,
d) Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia – 10%.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji i rękojmi niż 24 miesiące lub
dłuższego terminu realizacji niż 150 dni, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę dłuższego terminu realizacji niż 90 dni (Termin dostawy - etap
I), Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna
0 punktów.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę oferowanego Terminu dostawy/okresu gwarancji
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin dostawy/okres gwarancji określony w SIWZ
Sposób oceny ofert został określony w rozdziale 24 SIWZ.

