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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.
Kiełpin ul. Rolnicza 248
Łomianki
05-092
Polska
Tel.:  +48 227513379
E-mail: techniczny@kmlomianki.info 
Faks:  +48 227512175
Kod NUTS: PL12A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kmlomianki.info

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej
Numer referencyjny: ZP 1/2017

II.1.2) Główny kod CPV
34121400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej.

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

19/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-038613
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 058-108424
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/03/2017

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

mailto:techniczny@kmlomianki.info
http://www.kmlomianki.info
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:108424-2017:TEXT:PL:HTML
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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
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał – w tym okresie należycie co najmniej
dwa zamówienia (umowy, kontrakty) polegające na dostawie minimum po 1 sztuce fabrycznie nowych
niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym (ON) spełniającymi
normę czystości spalin Euro 6, autobusów klasy MAXI – dwunastometrowych. Zamawiający uwzględni w
tej liczbie autobusy wykonane w różnych wersjach wynikających z indywidualnych potrzeb Odbiorców w
pozostałym zakresie.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał – w tym okresie należycie co najmniej
jedno zamówienie (umowy, kontrakty) polegające na dostawie minimum 1 sztuki fabrycznie nowego
niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej z silnikiem o zapłonie samoczynnym (ON) spełniającym
normę czystości spalin Euro 6, autobus klasy MAXI – dwunastometrowy. Zamawiający uwzględni w tej liczbie
autobusy wykonane w różnych wersjach wynikających z indywidualnych potrzeb Odbiorców w pozostałym
zakresie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


