Ostrowiec Świętokrzyski, 5 listopada 2021 r.

Or.271.24.4.2021
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa 8 sztuk
fabrycznie nowych niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów o napędzie
elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 5 sztuk nowych stacji
ładowania zajezdniowego. (Or.271.24.2021)
Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ.
Zmiana polega na:
−

dokonaniu korekty zapisu ustępu 1 rozdziału 2 specyfikacji warunków zamówienia
na następujący:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych,
zeroemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem elektrycznym przeznaczonych
do komunikacji miejskiej wykonywanej przez operatora publicznego transportu zbiorowego
wraz z dostawą i montażem infrastruktury ładowania;
−

doprecyzowaniu zapisów ust. 5 rozdziału 2 poprzez nadanie mu brzmienia:

Zamawiający wymaga, aby autobusy będące przedmiotem zamówienia objęte były minimalnie
trzydziestosześciomiesięcznym okresem gwarancji całopojazdowej. Wymagane okresy gwarancji
i warunki serwisu w okresie gwarancji dla poszczególnych elementów zamówienia opisane są
w rozdziale II pkt 8 załącznika nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia – opis przedmiotu
zamówienia. W przypadku złożenia oferty z krótszym niż minimalny okres gwarancji oferta zostanie
odrzucona;
−

dokonaniu korekty treści załącznika nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia w punkcie
8.6 rozdziału II nadając mu brzmienie:
gwarancja na infrastrukturę systemu ładowania autobusów energią elektryczną, obejmującą:
wszystkie elementy systemu wraz z oprogramowaniem, czynności kontrolne, obsługowe,
naprawcze oraz materiały eksploatacyjne (filtry, oleje, elementy eksploatacyjne itp.) w tym:

−
−
−

stacje ładowania 150 kW,
stacje ładowania 2x240 kW,
stację transformatorową.

Jednocześnie, z uwagi na udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania
załącznika nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia z dwudniowym opóźnieniem wobec daty
publikacji ogłoszenia o zamówieniu, dokonuje się zmiany wymienionych niżej terminów.
Określony w Rozdziale 17 Specyfikacji warunków zamówienia „Termin związania ofertą” wynosi
90 dni to jest po zmianie do dnia 5 marca 2022 r,
Określone w Rozdziale 19 SWZ „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 i 3
- nowy termin składania ofert to 6 grudnia 2021 r. godzina 1100
- nowy termin otwarcia ofert to 6 grudnia 2021 r. godzina 1200

Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszcza treść ogłoszenia
o wprowadzonych zmianach do treści pierwotnego ogłoszenia oraz zaktualizowany załącznik
nr 4 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.
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