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Ogłoszenie nr 500242389-N-2018 z dnia 09-10-2018 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631153-N-2018
Data: 03/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63210005700000, ul. Karpala Wojtka 3, 61-063 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.
618 768 209, e-mail zoo-pozn@man.poznan.pl, faks 618 773 533.
Adres strony internetowej (url): www.zoo.poznan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu L2H2. Rok produkcji 2018, pojazd fabrycznie nowy. Silnik : diesel, pojemność od 2200
cm3 do 2500 cm3, moc od 120 do 140 KM, norma spalania Euro 6. Ciężar całkowity do 3.5 tony, ładowność 1400 - 1500 kg. Skrzynia biegów manualna 6-cio
biegowa. Przesuwane drzwi z prawej strony pojazdu, ścianka bez okna oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego. Wymiary: a) wysokość tylnego otworu
załadunkowego od 1800 mm, b) szerokość tylnego otworu załadunkowego od 1520 mm, c) wysokość bocznego otworu załadunkowego od 1770 mm, d) szerokość
bocznego otwory załadunkowego od 1200 mm, e) szerokość między nadkolami od 1379 mm, f) wysokość podłogi od jezdni do 565 mm. W całym okresie gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta. Wyposażenie : a) Elektryczne szyby przód, b) Elektrycznie sterowane
i podgrzewane lusterka boczne, c) Zawieszenie przód i tył aktywnie redukujące przechyły nadwozia spowodowane obciążeniem przestrzeni ładunkowej d) Siedzenie
kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód-tył , góra-dół , pochylenie oparcia), e) Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy, f) Podwójne siedzenie pasażera,
g) Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza, h) Klimatyzacja, i) Kąt otwarcia tylnych drzwi co najmniej 250 stopni, j) Zbiornik paliwa co najmniej 80 litrów, k)
Pełnowymiarowe koło zapasowe, l) Komplet opon zimowych i letnich z felgami stalowymi m) Kołpaki na kołach, n) Filtr przeciwpyłowy, o) Radio z bluetooth i USB
z wyświetlaczem, język wyświetlacza polski, głośniki min 15 W, p) System stabilizacji toru jazdy ESP, q) Zamek centralny z 3-funkcyjnym kluczykiem do
selektywnego zamykania drzwi, r) Gniazdo 12 V w kokpicie, s) Światła do jazdy dziennej, t) Automatyczne światła i czujnik deszczu, u) Reflektory przeciwmgielne,
v) Nawigacja zabudowana desce rozdzielczej kierowcy, język wyświetlacza polski, w) Czujniki parkowania przód i tył z kamerą cofania, x) Półka na dokumenty na
górze kokpitu, y) Schowki, uchwyty na kubki kierowcy i pasażera, z) Webasto, aa) Po jednym punkcie mocowania ładunku w dolnej części tylnych słupków, bb) 6 lub
8 punktów mocowania ładunku w podłodze, cc) Hak.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu L2H2. Rok produkcji 2018, pojazd fabrycznie nowy. Silnik : diesel, pojemność
od 2200 cm3 do 2500 cm3, moc od 120 do 155 KM, norma spalania Euro 6. Ciężar całkowity do 3.5 tony, ładowność 1400 - 1500 kg. Skrzynia biegów manualna 6-cio
biegowa. Przesuwane drzwi z prawej strony pojazdu, ścianka bez okna oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego. Wymiary: a) wysokość tylnego otworu
załadunkowego od 1800 mm, b) szerokość tylnego otworu załadunkowego od 1520 mm, c) wysokość bocznego otworu załadunkowego od 1770 mm, d) szerokość
bocznego otwory załadunkowego od 1200 mm, e) szerokość między nadkolami od 1379 mm, f) wysokość podłogi od jezdni do 565 mm. W całym okresie gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta. Wyposażenie : a) Elektryczne szyby przód, b) Elektrycznie sterowane
i podgrzewane lusterka boczne, c) Zawieszenie przód i tył aktywnie redukujące przechyły nadwozia spowodowane obciążeniem przestrzeni ładunkowej d) Siedzenie
kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód-tył , góra-dół , pochylenie oparcia), e) Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy, f) Podwójne siedzenie pasażera,
g) Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza, h) Klimatyzacja, i) Kąt otwarcia tylnych drzwi co najmniej 250 stopni, j) Zbiornik paliwa co najmniej 80 litrów, k)
Pełnowymiarowe koło zapasowe, l) Komplet opon zimowych i letnich z felgami stalowymi m) Kołpaki na kołach, n) Filtr przeciwpyłowy, o) Radio z bluetooth i USB
z wyświetlaczem, język wyświetlacza polski, głośniki min 15 W, p) System stabilizacji toru jazdy ESP, q) Zamek centralny z 3-funkcyjnym kluczykiem do
selektywnego zamykania drzwi, r) Gniazdo 12 V w kokpicie, s) Światła do jazdy dziennej, t) Automatyczne światła i czujnik deszczu, u) Reflektory przeciwmgielne,
v) Nawigacja zabudowana desce rozdzielczej kierowcy, język wyświetlacza polski, w) Czujniki parkowania przód i tył z kamerą cofania, x) Półka na dokumenty na
górze kokpitu, y) Schowki, uchwyty na kubki kierowcy i pasażera, z) Webasto, aa) Po jednym punkcie mocowania ładunku w dolnej części tylnych słupków, bb) 6 lub
8 punktów mocowania ładunku w podłodze, cc) Hak.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
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Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-12, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-15, godzina: 09:00,
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