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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503049-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrołęka: Autobusy elektryczne
2017/S 242-503049
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 223-463334)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Ostrołęka
Pl. Gen. J. Bema 1
Ostrołęka
07-410
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Suski
Tel.: +48 297654271
E-mail: zp@um.ostroleka.pl
Faks: +48 297654325
Kod NUTS: PL922
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ostroleka.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Zakup autobusów z napędem elektrycznym (5szt.) w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”.
Numer referencyjny: KPZ.271.33.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
34144910

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup autobusów z napędem elektrycznym (5szt.) w ramach projektu pn.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie
Ostrołęki
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawiera Cz. III SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2017
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13/12/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 223-463334

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ad.: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - po
zdaniu pierwszym, po przecinku dodaje się kolejny wers
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 dostawy nowych autobusów elektrycznych.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 dostawy nowych autobusów elektrycznych, bądź co
najmniej 2 dostawy nowych autobusów elektrycznych o łącznej liczbie nie mniejszej niż 3 autobusy.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą,
pkt. 2)
Zamiast:
Raport określający wyniki badań, wykonanych przez certyfikowaną jednostkę według procedury badawczej
PB-23 (wydanie drugie), opracowanej przez instytut pojazdów szynowych TABOR lub według metodyki
określonej przez UITP dla przeprowadzania testów zużycia energii elektrycznej w warunkach SORT-2, o ile taka
metodyka zostanie opublikowana i wdrożona do badania zużycia energii autobusów elektrycznych (w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie wraz z ofertą raportu SORT 2 dla wersji 12m oferowanego pojazdu
(a więc o większej masie własnej i większej masie całkowitej, niż 10 metrowa wersja) z poświadczeniem
certyfikowanej jednostki uprawnionej do przeprowadzania tego rodzaju badań, iż zużycie energii dla pojazdu
10m, nie będzie większe niż otrzymane dla pojazdu 12m.
Powinno być:

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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