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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Straż Miejska w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 20017501200000, ul. ul. Składowa  11, 15-399  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 869 67

49, e-mail sm@um.bialystok.pl, faks 0-85 869 6750.

Adres strony internetowej (url):

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 z zabudową do przewozu osób zatrzymanych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku. 2.

Podstawowe wymagania: 1) Rok produkcji samochodu – 2019 lub 2020. 2) Samochód musi być nowy (nieużywany), pełnowartościowy, nieuszkodzony, sprawny

technicznie (ważne badania techniczne na co najmniej 3 lata), pozbawiony wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 3) Pojazd musi posiadać

świadectwo homologacji pojazdu przebudowanego do potrzeb opisanych w niniejszym postępowaniu. 4) Maksymalny przebieg samochodu – 50 km. 5) Silnik z

zapłonem samoczynnym spełniający normę emisji spalin minimum Euro 6. 6) Moc silnika minimum 125 KM. 7) Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej

odpowiednio na: a.podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – minimum 24 miesiące, b.perforacja nadwozia – minimum 6 lat, c.powłoka

lakiernicza – minimum 24 miesiące, d.zabudowa pojazdu – minimum 24 miesiące, liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. 3.

Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanego samochodu. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis na

terenie Miasta Białegostoku. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego przy ul.

Składowej 11 w Białymstoku, gdzie odbędzie się protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik

nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych na potrzeby Straży Miejskiej w

Białymstoku. 2. Podstawowe wymagania: 1) Rok produkcji samochodu – 2019 lub 2020. 2) Samochód musi być nowy (nieużywany), pełnowartościowy,

nieuszkodzony, sprawny technicznie (ważne badania techniczne na co najmniej 3 lata), pozbawiony wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

3) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu przebudowanego do potrzeb opisanych w niniejszym postępowaniu lub inne równoważne dokumenty (w

tym np. dopuszczenie jednostkowe pojazdu), wymagane do rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny. 4) Maksymalny przebieg samochodu – 50 km. 5) Silnik z

zapłonem samoczynnym spełniający normę emisji spalin minimum Euro 6. 6) Moc silnika minimum 125 KM. 7) Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej

odpowiednio na: a.podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – minimum 24 miesiące, b.perforacja nadwozia – minimum 6 lat, c.powłoka

lakiernicza – minimum 24 miesiące, d.zabudowa pojazdu – minimum 24 miesiące, liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. 3.

Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanego samochodu. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis na

terenie Miasta Białegostoku. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego przy ul.

Składowej 11 w Białymstoku, gdzie odbędzie się protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik

nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

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: 2020-04-01, godzina: 09:45

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-02, godzina: 09:45

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/dddcaf9f-44d1-408c-a8ae-03fd...
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