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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Białystok
PL343
ul. Słonimska 1
Białystok
15-950
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Aleksandrowicz, Joanna Pieńkowska
Tel.: +48 858797309
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Faks: +48 858696249
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa
Numer referencyjny: BKM-I.271.23.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
50111000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającej
na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu Białostockiej Komunikacji
Rowerowej (BiKeR) za opłatą wg taryfy ustalonej przez Zamawiającego, prowadzonej w sposób ciągły
przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresach funkcjonowania systemu (tzw. sezonu rowerowego).
Szczegółowy zakres zamówienia i warunki realizacji określa SIWZ wraz z załącznikami.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Bialystok
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-182528
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 002-001907
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/12/2019
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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca winien wykazać:
1. wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 2 usług polegających na
dostarczeniu i zarządzaniu przez co najmniej 2 lata (dwa sezony) systemami roweru publicznego wielkości co
najmniej 300 rowerów każda usługa,
lub
2.wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu i zarządzaniu przez co najmniej 2 lata (dwa sezony) systemami
roweru publicznego o sumarycznej wielkości 450 rowerów, w tym co najmniej 1 systemem roweru publicznego
wielkości co najmniej 250 rowerów.
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca winien wykazać:
wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie:
1) 2 usług polegających na dostarczeniu i zarządzaniu przez co najmniej dwa lata (dwa sezony) co najmniej
dwoma systemami roweru publicznego wielkości co najmniej 300 rowerów każda usługa,
lub
2) usług polegających na dostarczeniu i zarządzaniu przez co najmniej dwa lata (dwa sezony) systemami
roweru publicznego o sumarycznej wielkości 450 rowerów, w tym co najmniej jednym systemem roweru
publicznego wielkości co najmniej 250 rowerów.
Pod pojęciem „sezon” Zamawiający rozumie sezon rowerowy trwający co najmniej 8 miesięcy w danym roku
kalendarzowym.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/02/2020
Czas lokalny: 10:00
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Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/02/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

