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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194471-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Głogów: Autobusy transportu publicznego
2017/S 098-194471

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 081-156961)

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

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.
ul. Transportowa 3
Głogów
67-200
Polska
Osoba do kontaktów: Julita Borecka
Tel.:  +48 767451200
E-mail: julita@km.glogow.pl 
Faks:  +48 767451201
Kod NUTS: PL516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.km.glogow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych do przewozu osób w miejskiej
komunikacji zbiorowej.
Numer referencyjny: ZP 2/2017/UE /TYP A

II.1.2) Główny kod CPV
34121100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (czterech) fabrycznie nowych autobusów miejskich jednoczłonowych z
niską podłogą, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej.
1) część 1 ( Diesel):
— autobusy z silnikiem spalinowym z zapłonem samoczynnym spełniającym wymogi EURO VI – w ilości 2
sztuki,
2) część 2 ( Hybryda)
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— autobusy hybrydowe o napędzie spalinowo – elektrycznym w ilości 2 sztuki.

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

19/05/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 081-156961

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Część 2:
— jedną dostawę co najmniej 2 autobusów niskopodłogowych hybrydowych do przewozów w zbiorowej
komunikacji miejskiej dla min. 85 osób, o długości autobusu min. 11,5 m, o napędzie elektryczno-spalinowym
(napęd spalinowy – silnik diesel) z silnikiem spalinowym wysokoprężnym spełniającym normę spalin EURO 6, o
pojemności min. 4,5 dm3 i mocy min 150 kW z automatycznym systemem detekcji i gaszenia pożaru.
Powinno być:
Cześć 2:
— jedną dostawę co najmniej 2 autobusów nisko podłogowych hybrydowych do przewozów w zbiorowej
komunikacji miejskiej o długości autobusu min 11,5 m, o napędzie elektryczno-spalinowym (napęd spalinowy –
sinik diesel) z silnikiem spalinowym wysokoprężnym spełniającym normę spalin EURO 6.
Numer sekcji: III.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2
Zamiast:
2. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego autobusów.
Powinno być:
2. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Data: 15/11/2017
Powinno być:
Data: 23/11/2017

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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