
Dz.U./S S1
03/01/2017
387-2017-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 2

03/01/2017 S1
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 2

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Sól: Autobusy niskopodłogowe
2017/S 001-000387

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 251-462669)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Nowa Sól – Miasto
ul. M. J. Piłsudskiego 12
Nowa Sól
67-100
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Babiarczuk
Tel.:  +48 684590300
E-mail: zampub@nowasol.pl 
Faks:  +48 684590358
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowasol.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów klasy midi dla Gminy
Nowa Sól – Miasto.
Numer referencyjny: ZP.271.27.2016

II.1.2) Główny kod CPV
34121400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych klasy
midi, niskoemisyjnych; norma emisji spalin: minimum EURO 6, wraz z systemem zapowiadania przystanków,
monitoringiem wizyjnym, systemem emisji reklam oraz systemem lokalizacji.

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

30/12/2016

mailto:zampub@nowasol.pl
www.nowasol.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 251-462669

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
8) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
8) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, o którym mowa wyżej, może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w niniejszym
postępowaniu,
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
E) dostarczenie dokumentacji i oprogramowania wymaganych przez zamawiającego oraz ich aktualizowane.
Powinno być:
E) dostarczenie dokumentacji, oprogramowania i licencji wymaganych przez zamawiającego oraz ich
aktualizowanie.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia
Zamiast:
Data: 31/05/2018
Powinno być:
Data: 30/05/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462669-2016:TEXT:PL:HTML

