Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93126-2014 z dnia 2014-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Swarzędz
Zamówienie poniżej progów unijnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych opon,
usługi bieżnikowa-nia na zimno częściowo zużytych opon wraz z utylizacją Dostawy produktów
będą odbywały się niezależnie do magazynu...
Termin składania ofert: 2014-03-28
Numer ogłoszenia: 103162 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93126 - 2014 data 19.03.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. 061
6511541, fax. 061 6511541.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
• W ogłoszeniu jest: Zamówienie poniżej progów unijnych Przedmiotem zamówienia jest
dostawa nowych opon, usługi bieżnikowa-nia na zimno częściowo zużytych opon wraz z
utylizacją Dostawy produktów będą odbywały się niezależnie do magazynu
zlokalizowanego w Garbach ul. Transportowa 1. Rozmiar opony Ilość szacunkowa (szt)
Uwagi Wymagany typ opony 275-70 R 22,5 60 Bezdętkowe Indeks nośności symbol
prędkości: 148J-145J Opony podane są oponami bezdętkowymi przeznaczonymi do
autobusów komunikacji miejskiej oraz do maszyn przemysłowych. Oferowane opony muszą
być typu jak podano w tabeli powyżej. Usługa bieżnikowania zużytych opon metodą na
zimno na bazie zużytych opon na karkasie Zamawiającego. Rozmiar opony Ilość
szacunkowa (szt) Uwagi Wymagany typ opony 275-70 R 22,5 20 Bezdętkowe Rzeźba
bieżnika BZE 2 Bieżnikowane opony muszą posiadać rzeźbę bieżnika zgodną z dotychczas
używanymi oponami w celu zapobiegania konieczności wymiany opon dla całej osi tylnej.
Utylizacja opon nie nadających się do regeneracji (złomowych) wraz z odbiorem opon na
koszt Wykonawcy z magazynu Zamawiającego, położonego w Garbach...
• W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie poniżej progów unijnych Przedmiotem
zamówienia jest dostawa nowych opon, usługi bieżnikowa-nia na zimno częściowo
zużytych opon wraz z utylizacją Dostawy produktów będą odbywały się niezależnie do
magazynu zlokalizowanego w Garbach ul. Transportowa 1. Rozmiar opony Ilość
szacunkowa (szt) Uwagi Wymagany typ opony 275-70 R 22,5 60 Bezdętkowe Indeks
nośności symbol prędkości: 148J-145J Opony podane są oponami bezdętkowymi
przeznaczonymi do autobusów komunikacji miejskiej oraz do maszyn przemysłowych.
Oferowane opony muszą być typu jak podano w tabeli powyżej. Usługa bieżnikowania
zużytych opon metodą na zimno na bazie zużytych opon na karkasie Zamawiającego.
Rozmiar opony Ilość szacunkowa (szt) Uwagi Wymagany typ opony 275-70 R 22,5 20
Bezdętkowe Rzeźba bieżnika - uniwersalny. 2 Bieżnikowane opony muszą posiadać rzeźbę
bieżnika zgodną z dotychczas używanymi oponami w celu zapobiegania konieczności
wymiany opon dla całej osi tylnej. Utylizacja opon nie nadających się do regeneracji
(złomowych) wraz z odbiorem opon na koszt Wykonawcy z magazynu Zamawiającego,
położonego w Garbach. Ilość szacunkowa opon do utylizacji wynosi ok 60 sztuk.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.

• W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
zezwolenie, koncesję lub licencję na utylizację opon. Zamawiający oceni spełnienie tego
warunku na podstawie dokumentów dołączonych do oferty w skali spełnia - nie spełnia.
• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
• W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;.
• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie wymaga złożenia żadnego dokumentu w tym
zakresie.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 28.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Zakład Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2 62-020 SWARZĘDZ Sekretariat..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2 62-020 SWARZĘDZ
Sekretariat..

