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Ogłoszenie nr 500146433-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 574220-N-2018
Data: 15/06/2018

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego typu furgon izotermiczny. Pojazd musi dysponować
zabudową wykonaną przez podmiot dysponujący autoryzacją lub certyfikatem producenta danego pojazdu i być objęty gwarancją producenta
albo dysponować zabudową fabrycznie wykonaną przez producenta. Wymiary wewnętrzne: - długość minimum 4,1 m, - szerokość minimum
2,1 m - wysokość minimum 2,1 m. Rok produkcji 2017 lub 2018, pojazd fabrycznie nowy. Silnik : diesel, pojemność od 2000 cm3 do 3000
cm3, norma spalania Euro 6. Ciężar całkowity do 3.5 tony, ładowność 800 - 1400 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 2000 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) wysokość podłogi od jezdni od 565 mm do 900 mm. W całym okresie
gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta. Wyposażenie : a) Elektrycznie
sterowane i podgrzewane lusterka boczne, b) Siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód-tył , góra-dół , pochylenie oparcia), c)
Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy, d) Podwójne siedzenie pasażera, e) Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza, f) Klimatyzacja, g)
Kąt otwarcia tylnych drzwi co najmniej 250 stopni, h) Zbiornik paliwa minimum 80 litrów, i) Pełnowymiarowe koło zapasowe, j) Kołpaki na
kołach, k) Filtr przeciwpyłowy, l) Radio z bluetooth i USB z wyświetlaczem, język wyświetlacza polski, głośniki min 15 W, m) System
stabilizacji toru jazdy ESP, n) Zamek centralny z 2-funkcyjnym kluczykiem do selektywnego zamykania drzwi, o) Gniazdo 12 V w kokpicie, p)
Światła do jazdy dziennej, q) Automatyczne światła i czujnik deszczu, r) Reflektory przeciwmgielne, s) Nawigacja (przenośna lub
zabudowana), język wyświetlacza polski, t) Półka na dokumenty na górze kokpitu, schowki, uchwyty na kubki kierowcy i pasażera, u) Webasto
- ogrzewanie postojowe, v) Hak, w) Oświetlenie. 2. 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. 3. 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego typu furgon izotermiczny. Pojazd musi
dysponować zabudową wykonaną przez podmiot dysponujący autoryzacją lub certyfikatem producenta danego pojazdu i być objęty gwarancją
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producenta albo dysponować zabudową fabrycznie wykonaną przez producenta. Wymiary wewnętrzne: - długość minimum 4,1 m, szerokość minimum 2,1 m - wysokość minimum 2,1 m. Rok produkcji 2017 lub 2018, pojazd fabrycznie nowy. Silnik : diesel, pojemność od
1980 cm3 do 3000 cm3, norma spalania Euro 6. Ciężar całkowity do 3.5 tony, ładowność 800 - 1400 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 2000 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) wysokość podłogi od jezdni od 565 mm
do 900 mm. W całym okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta.
Wyposażenie : a) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, b) Siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód-tył ,
góra-dół , pochylenie oparcia), c) Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy, d) Podwójne siedzenie pasażera, e) Ogrzewanie z
recyrkulacją powietrza, f) Klimatyzacja, g) Kąt otwarcia tylnych drzwi co najmniej 250 stopni, h) Zbiornik paliwa minimum 80 litrów, i)
Pełnowymiarowe koło zapasowe, j) Kołpaki na kołach, k) Filtr przeciwpyłowy, l) Radio z bluetooth i USB z wyświetlaczem, język
wyświetlacza polski, głośniki min 15 W, m) System stabilizacji toru jazdy ESP, n) Zamek centralny z 2-funkcyjnym kluczykiem do
selektywnego zamykania drzwi, o) Gniazdo 12 V w kokpicie, p) Światła do jazdy dziennej, q) Reflektory przeciwmgielne, r) Nawigacja
(przenośna lub zabudowana), język wyświetlacza polski, s) Półka na dokumenty na górze kokpitu, schowki, uchwyty na kubki kierowcy i
pasażera, t) Webasto - ogrzewanie postojowe, u) Hak, v) Oświetlenie. 2. 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. 3. 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
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-27, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-29, godzina:
09:00,
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