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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ząbkowice Śląskie
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 15
Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 57-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kinal
E-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl
Tel.: +48 748165317
Faks: +48 748155445
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zabkowiceslaskie.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa 4 sztuk nowych, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych
Numer referencyjny: ZP.271.29.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa 4 sztuk nowych, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (zasilanych energią elektryczną
zgromadzoną w bateriach trakcyjnych autobusów), kategorii M3 przeznaczonych do wykonywania przewozów
osobowych w ramach
Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZabkowiceSlaskie
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-165429
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 235-616049
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/11/2021
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Koniec: 15/08/2022
Powinno być:
Koniec: siedem miesięcy od dnia podpisania Umowy
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie (w oparciu o umowę sprzedaży,
najmu, leasingu, użyczenia itp.) co najmniej czterech (4) sztuk autobusów , w tym co najmniej jednej (1) sztuki
autobusu elektrycznego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez
Wykonawcę oświadczeń, dokumentów wg zasady spełnia/ nie spełnia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie (w oparciu o umowę sprzedaży,
najmu, leasingu, użyczenia itp.) co najmniej trzech (3) sztuk autobusów oraz w ramach tego samego
zamówienia, albo zamówienia odrębnego – na dostawie co najmniej jednej (1) sztuki autobusu elektrycznego.
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez
Wykonawcę oświadczeń, dokumentów wg zasady spełnia/ nie spełnia.”

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

