
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego o napędzie elektrycznym, 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze stacją ładowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie

1.2.) Oddział zamawiającego: MGOPS w Kępnie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003340825

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ks. P. Wawrzyniaka 10

1.4.2.) Miejscowość: Kępno

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: (62) 78 247 67

1.4.8.) Numer faksu: (62) 78 247 67

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@mgops.kepno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mgops.kepno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067948/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-28 12:17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00060420/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu
o napędzie 100% elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz ze stacją ładującą, na
potrzeby realizacji przez Zamawiającego usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
2. Parametry techniczne i wyposażenie samochodu, o którym mowa w ust. 1: 
1) samochód 9-osobowy (9 miejsc siedzących dla kierowcy i 8 pasażerów) o napędzie 100%
elektrycznym, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, fabrycznie nowy, kompletny, nieużytkowany
wcześniej (z dopuszczeniem użytkowania jedynie w zakresie niezbędnym celem adaptacji
dostosowującej do przewozu osób niepełnosprawnych i przeprowadzenia testu jego poprawnej
jazdy – z przebiegiem maksymalnie do 100 km), bezwypadkowy, technicznie sprawny oraz
wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zwany dalej „pojazdem”,
2) pojazd powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na
użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu, 
3) pojazd musi spełniać wymagania określone w:
a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze
zm.),
b) ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 110), 
c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów
dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 ze zm.),
4) pojazd musi posiadać: 
a) instalację najazdu dla wózka inwalidzkiego,
b) wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne
przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2,
c) fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
d) dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z
pojazdu,
e) drzwi boczne przesuwane z jednej strony pojazdu wraz z wysuwanym podestem, 
f) klimatyzację, 
g) przestrzeń pasażerską o wysokości co najmniej 130 cm
h) oznaczenie progów kolorami kontrastowymi. 
3. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże Zamawiającemu w szczególności:
1) dwa komplety kluczyków/pilotów,
2) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język polski
(dopuszcza się formę elektroniczną),
3) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu lub w przypadku
prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej przez Wykonawcę, wydanie książki nie jest
obligatoryjne,
4) książkę przeglądów serwisowych lub w przypadku prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej
przez Wykonawcę, wydanie książki nie jest obligatoryjne,
5) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (dopuszcza się formę elektroniczną),
6) świadectwo zgodności WE, 
7) dokumentację homologacji pojazdu, 
8) wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu,
9) wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu przez
Zamawiającego zgodnie z założeniem, że pojazd jest 9-osobowy i służy do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
4. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również fabrycznie nową,
nieużytkowaną wcześniej, technicznie sprawną oraz wolną od wad konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych, naścienną stację ładowania do pojazdu.
5. Wykonawca wraz z stacją ładowania przekaże Zamawiającemu w szczególności:
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1) instrukcję obsługi stacji ładowania w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język
polski (dopuszcza się formę elektroniczną),
2) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu lub w przypadku
prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej przez Wykonawcę, wydanie książki nie jest
obligatoryjne.
6. Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejsce
wskazane przez Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi dostarczonego
pojazdu 
i stacji ładowania w dniu dokonania dostawy. 
7. Wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia przedstawiają się
następująco:
1) co najmniej 2-letni okres gwarancji na pojazd,
2) co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na powłokę lakierniczą,
3) co najmniej 12-letni okres gwarancji na perforację nadwozia,
4) co najmniej 8-letni okres gwarancji lub 160.000 km na stację ładowania. 
8. Wykonawca zobligowany będzie do bezpłatnej usługi serwisowej wraz z wymianą części
eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu
o napędzie 100% elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz ze stacją ładującą, na
potrzeby realizacji przez Zamawiającego usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
2. Parametry techniczne i wyposażenie samochodu, o którym mowa w ust. 1: 
1) samochód 9-osobowy (9 miejsc siedzących dla kierowcy i 8 pasażerów) o napędzie 100%
elektrycznym, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, fabrycznie nowy, rok produkcji 2021, kompletny,
nieużytkowany wcześniej (z dopuszczeniem użytkowania jedynie w zakresie niezbędnym celem
adaptacji dostosowującej do przewozu osób niepełnosprawnych i przeprowadzenia testu jego
poprawnej jazdy – z przebiegiem maksymalnie do 100 km), bezwypadkowy, technicznie
sprawny oraz wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zwany dalej
„pojazdem”,
2) pojazd powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na
użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu, 
3) pojazd musi spełniać wymagania określone w:
a) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze
zm.),
b) ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 110), 
c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów
dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 ze zm.),
4) pojazd musi posiadać: 
a) instalację najazdu dla wózka inwalidzkiego,
b) wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne
przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą ISO 10542-2,
c) fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
d) dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z
pojazdu,
e) drzwi boczne przesuwane z jednej strony pojazdu wraz z wysuwanym podestem, 
f) klimatyzację, 
g) przestrzeń pasażerską o wysokości co najmniej 130 cm
h) oznaczenie progów kolorami kontrastowymi. 
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3. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże Zamawiającemu w szczególności:
1) dwa komplety kluczyków/pilotów,
2) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język polski
(dopuszcza się formę elektroniczną),
3) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu lub w przypadku
prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej przez Wykonawcę, wydanie książki nie jest
obligatoryjne,
4) książkę przeglądów serwisowych lub w przypadku prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej
przez Wykonawcę, wydanie książki nie jest obligatoryjne,
5) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (dopuszcza się formę elektroniczną),
6) świadectwo zgodności WE, 
7) dokumentację homologacji pojazdu, 
8) wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu,
9) wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu przez
Zamawiającego zgodnie z założeniem, że pojazd jest 9-osobowy i służy do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
4. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również fabrycznie nową,
nieużytkowaną wcześniej, technicznie sprawną oraz wolną od wad konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych, naścienną stację ładowania do pojazdu.
5. Wykonawca wraz z stacją ładowania przekaże Zamawiającemu w szczególności:
1) instrukcję obsługi stacji ładowania w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język
polski (dopuszcza się formę elektroniczną),
2) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu lub w przypadku
prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej przez Wykonawcę, wydanie książki nie jest
obligatoryjne.
6. Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejsce
wskazane przez Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi dostarczonego
pojazdu 
i stacji ładowania w dniu dokonania dostawy. 
7. Wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia przedstawiają się
następująco:
1) co najmniej 2-letni okres gwarancji na pojazd,
2) co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na powłokę lakierniczą,
3) co najmniej 12-letni okres gwarancji na perforację nadwozia,
4) co najmniej 8-letni okres gwarancji lub 160.000 km na baterię ładowania,
5) co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na stację ładowania. 
8. Wykonawca zobligowany będzie do bezpłatnej usługi serwisowej wraz z wymianą części
eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-05-31 11:00

Po zmianie: 
2021-06-04 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
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2021-05-31 12:00

Po zmianie: 
2021-06-04 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-06-29

Po zmianie: 
2021-07-03

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

W związku ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu, została zmieniona treść Specyfikacja
Warunków Zamówienia, załącznik nr 1 - Formularz oferty oraz załącznik nr 3 - wzór umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
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