
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 17151-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu 19 osobowego + 1 kierowca, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 miejsc dla wózków inwalidzkich.

Autobus musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,...

Termin składania ofert: 2014-02-04

Numer ogłoszenia: 20547 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17151 - 2014 data 27.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, fax. 015 8643261.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu 19 osobowego + 1

kierowca, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 miejsc dla wózków inwalidzkich. Autobus musi być fabrycznie nowy, kompletny,

wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2013 lub w 2014 roku z serwisem dostępnym w odległości do

100km od siedziby Zamawiającego. Autobus musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określono w załączniku do formularza oferty - Charakterystyka

pojazdu. Pozostałe wymagania określa projekt umowy stanowiący załącznik Nr 5 SIWZ Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy najpóźniej do dnia
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29 kwietnia 2014r. Dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu 19

osobowego + 1 kierowca, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 miejsc dla wózków inwalidzkich. Autobus musi być fabrycznie nowy,

kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2013 lub w 2014 roku z serwisem dostępnym w

odległości do 100km od siedziby Zamawiającego. Autobus musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o

ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określono w załączniku do formularza oferty -

Charakterystyka pojazdu. Pozostałe wymagania określa projekt umowy stanowiący załącznik Nr 5 SIWZ Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy

najpóźniej do dnia 28 maja 2014r. Dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami

zawartymi w SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.04.2014.

W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.05.2014.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 Godzina: 11:00.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 Godzina: 11:00.
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