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Ogłoszenie nr 500062447-N-2018 z dnia 22-03-2018 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 531937-N-2018
Data: 16/03/2018

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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia
jest dostawa samochodu osobowego typu Kombi Van z minimum 5 miejscami siedzącymi. Samochód 5 - drzwiowy z przesuwnymi drzwiami bocznymi tylnymi z
prawej i z lewej strony. Silnik: diesel, pojemność minimum 1600 cm3 i moc minimum 100 kW. Skrzynia biegów - 6 biegowa, manualna. Rok produkcji 2017 lub 2018,
fabrycznie nowy. Wyposażenie : - Elektrycznie sterowane przednie szyby, - Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, - Klimatyzacja automatyczna, - Centralny zamek
sterowany pilotem, - Lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie, - Siedzenie kierowcy regulowane w 6 płaszczyznach, - Radio z bluetootoh i USB, z
wyświetlaczem, obsługa w języku polskim, głośniki min. 15 W, - Nawigacja zabudowana w desce rozdzielczej kierowcy, język wyświetlacza polski, - Koło zapasowe
pełnowymiarowe. Wykonawca dostarczy samochód dostawczy do punktu w granicach administracyjnych miasta Poznania, stosownie do swojej siedziby lub salonu
samochodowego lub w braku powyższych, innej zaakceptowanej przez Zamawiającego lokalizacji. Odbierany samochód będzie musiał być zaopatrzony we wszelkie
płyny eksploatacyjne oraz paliwo pozwalające na przejechanie co najmniej 50 km. W terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed datą ostatecznego wydania
przedmiotu umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o możliwości dokonania wstępnego odbioru samochodu oraz odbioru kompletu dokumentów,
niezbędnych do rejestracji samochodu we właściwym organie komunikacji oraz do ubezpieczenia samochodu. Wstępny odbioru samochodu oraz kompletu
dokumentów zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru wstępnego, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu Kombi Van z minimum 5 miejscami siedzącymi. Samochód 5 - drzwiowy z przesuwnymi
drzwiami bocznymi tylnymi z prawej i z lewej strony. Pojemność bagażnika minimum 3m3. Silnik: diesel, pojemność minimum 1600 cm3 i moc minimum 90 kW.
Skrzynia biegów - 6 biegowa, manualna. Rok produkcji 2017 lub 2018, fabrycznie nowy. Kolor lakieru będący odcieniem białego lub srebrnego lub szarego lub
ciemnego granatu lub grafitu. Wyposażenie : - Elektrycznie sterowane przednie szyby, - Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, - Klimatyzacja automatyczna, Centralny zamek sterowany pilotem, - Lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie, - Siedzenie kierowcy regulowane w 6 płaszczyznach, - Radio z
bluetootoh i USB, z wyświetlaczem, obsługa w języku polskim, głośniki min. 15 W, - Nawigacja zabudowana w desce rozdzielczej kierowcy, język wyświetlacza
polski, - Koło zapasowe pełnowymiarowe. Wykonawca dostarczy samochód dostawczy do punktu w granicach administracyjnych miasta Poznania, stosownie do
swojej siedziby lub salonu samochodowego lub w braku powyższych, innej zaakceptowanej przez Zamawiającego lokalizacji. Odbierany samochód będzie musiał być
zaopatrzony we wszelkie płyny eksploatacyjne oraz paliwo pozwalające na przejechanie co najmniej 50 km. W terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed datą
ostatecznego wydania przedmiotu umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o możliwości dokonania wstępnego odbioru samochodu oraz odbioru kompletu
dokumentów, niezbędnych do rejestracji samochodu we właściwym organie komunikacji oraz do ubezpieczenia samochodu. Wstępny odbioru samochodu oraz
kompletu dokumentów zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru wstępnego, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
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W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-26, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-28, godzina: 09:00,
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