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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-132
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Grzelak - Kamińska
E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl 
Tel.:  +48 426721138
Faks:  +48 426721229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dzierżawa, wraz z kompleksową obsługą serwisową, automatów mobilnych, służących do sprzedaży biletów 
lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na przejazd pojazdami komunikacji miejskiej
Numer referencyjny: WZ-091-94/20

II.1.2) Główny kod CPV
30144200 Maszyny do wydawania biletów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dzierżawa, wraz z kompleksową obsługą serwisową po stronie 
Wykonawcy, 553 sztuk używanych automatów do sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi 
na przejazd pojazdami komunikacji miejskiej.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 11 do SIWZ, natomiast warunki 
realizacji zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć wyłącznie 
ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.

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

29/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:dgrzelak@mpk.lodz.pl
www.mpk.lodz.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: mpklodz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-175717
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-633418
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/12/2020

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: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 54
Powinno być:
Okres w miesiącach: 51
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Minimalny planowany okres obowiązywania umowy: 54 mies. z uwagi na koniecz. przygotowania przedm.
umowy. Umowa obowiązuje od dn. zawarcia, z zastrzeż. terminów dostarczenia, zamontowania i uruchomienia
poszczególn. partii automatów określon. w §3 ust. 3 lit. c umowy. Okres rzeczywistej dzierżawy wynosić będzie
45 miesięcy, licząc od dnia 1 kwietnia 2022 r., z zastrzeżeniem §8 ust. 2 pkt 10 umowy.
Powinno być:
Minimalny planowany okres obowiązywania umowy: 51 mies. z uwagi na koniecz. przygotowania przedm.
umowy. Umowa obowiązuje od dn. zawarcia, z zastrzeż. terminów dostarczenia, zamontowania i uruchomienia
poszczególn. partii automatów określon. w §3 ust. 3 lit. c umowy. Okres rzeczywistej dzierżawy wynosić będzie
45 miesięcy, licząc od dnia 1 kwietnia 2022 r., z zastrzeżeniem §8 ust. 2 pkt 10 umowy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:633418-2020:TEXT:PL:HTML

