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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
"Gdańskie Wody" Spółka z o.o.
ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
Gdańsk
80-601
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Walesiak
Tel.: +48 583233400
E-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
Faks: +48 583012458
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gdanskiewody.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdów dla „Gdańskie Wody” Sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP-16/PN//2017

II.1.2)

Główny kod CPV
34134000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych
samochodów specjalistycznych, wyposażonych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami znajdującymi się w
Załączniku nr 2 do SIWZ.
2.Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część1 Pojazd z zabudową typu wywrotka 7 szt., Pojazd z
zabudową typu skrzynia ładunkowa i hydrauliczny dźwig samochodowy 2 szt. Część2 Pojazd pogotowia
technicznego typu furgon z kabiną brygadową sześcioosobową i zabudową warsztatową 1 szt. Część3 Pojazd z
zabudową typu wywrotka, z wysypem tylnym, posiadająca żuraw załadowczy 1 szt.
3.W każdym przypadku, gdy Zamówienie obejmuje dostawę więcej niż jednej sztuki pojazdu określonego
powyżej rodzaju, to wszystkie pojazdy danego rodzaju powinny być o identycznej kompletacji i być tej samej
marki oraz modelu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Melioracja
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-145327
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 202-415403
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/10/2017
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: III.2.2
Zamiast:
Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy w następujących wysokościach i na następujące okresy realizacji zamówienia:
a) w wysokości 5 % ceny oferty brutto (tj. ceny uwzględniającej należny podatek od towarów i usług) na okres
do upływu 30 dni od daty dostarczenia i przekazania Zamawiającemu do używania wszystkich samochodów
objętych przedmiotem Zamówienia oraz
b) w wysokości 2 % ceny oferty brutto na dalszy okres realizacji Zamówienia do upływu 30 dni od daty
zakończenia Okresu Leasingu wszystkich samochodów objętych przedmiotem Zamówienia.
Powinno być:
Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto (tj. ceny uwzględniającej należny podatek od towarów i
usług) na okres do upływu 30 dni od daty dostarczenia i przekazania Zamawiającemu do używania wszystkich
samochodów objętych przedmiotem Zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 08/12/2017
Czas lokalny: 10:15

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

