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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Adres pocztowy: ul. Barbary 21a
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-053
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Cieśla
E-mail: za@metropoliagzm.pl
Tel.: +48 327180730
Adresy internetowe:
Główny adres: www.metropoliagzm.pl
Adres profilu nabywcy: www.metropoliagzm.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na terenie GZM oraz gmin, z którymi GZM zawarła
porozumienie dotyczące powierzenia GZM funkcji organizatora publ. transportu zbiorowego.

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ilości 647 875 wzkm
(słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć wozokilometrów) średniorocznie, w
tym realizowanych:
a) w roku 2020:
taborem typu Maxi (BN) - 150 000,00 wzkm (3 wozy)
taborem typu Mega (CN) - 64 000,00 wzkm (2 wozy)
b) w roku 2021:
taborem typu Maxi (BN) - 342 000,00 wzkm (4 wozy)
taborem typu Mega (CN) - 126 000,00 wzkm (2 wozy)
c) w roku 2022:
taborem typu Maxi (BN) - 371 000,00 wzkm (4 wozy)
taborem typu Mega (CN) - 126 000,00 wzkm (2 wozy)
d) w latach 2023 – 2027 (roczne wielkości):
taborem typu Maxi (BN) - 602 000,00 wzkm (7 wozów)
taborem typu Mega (CN) - 126 000,00 wzkm (2 wozy)
e) w roku 2028:
taborem typu Maxi (BN) - 301 000,00 wzkm (7 wozów)
taborem typu Mega (CN) - 63 000,00 wzkm (2 wozy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zadań przewozowych (wyrażonej liczbą
wozokilometrów) w zakresie od +15% do -15% wzkm (od plus piętnaście procent do minus piętnaście procent
wozokilometrów) w każdym roku kalendarzowym.
Tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby pojazdów realizujących przewozy w
zakresie do +14% (plus czternaście procent) w każdym roku kalendarzowym.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0029su3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-017178
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 028-065688
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/02/2020

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: IV.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Rodzaj procedury
Zamiast:
Bezpośrednie udzielanie zamówień podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)
Powinno być:

3/3

Udzielenie zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy Prawy zamówień publicznych na podstawie art. 136
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (po dniu 1 stycznia 2021 art. 365
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)
VII.2)
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

