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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie
ul. Zaciszna 5
Jarocin
63-200
Polska
Tel.:  +49 627472948
E-mail: pawel.lakomy@jlajarocin.pl 
Faks:  +49 625052948
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jlajarocin.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Zakup dwóch fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2018r. autobusów turystycznych dla potrzeb JLA Sp. z
o.o. w Jarocinie”
Numer referencyjny: JLA.P2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
34121000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2018 roku autobusów
turystycznych dla potrzeb JLA Sp. z o.o.
w Jarocinie. Autobusy muszą spełniać normę emisji spalin Euro 6 oraz posiadać świadectwo homologacji w
dniu odbioru.
Pojazdy muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2012r., poz.1137, z późń. zm.), wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy.
Oba pojazdy muszą spełniać wymagania pojazdów turystycznych, kategorii M3 klasa III i być tego samego
producenta, posiadać te same wymiary zewnętrzne oraz te same podzespoły (dotyczy głównych elementów jak
silnik skrzynia biegów elementy zawieszenia przedniego i tylnego).
Pojazdy powinny być objęte min. 12 miesięczną gwarancję cało-pojazdową bez limitu kilometrów.
Dodatkowo powinny posiadać gwarancję na elementy układu napędowego na dodatkowe 12m przy limicie min.
do 300 tys. km.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: JLA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-177886
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 243-505701
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/12/2017

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.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki
opis kryteriów kwalifikacji: Pkt 6
Zamiast:
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń
lubdokumentów, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy
oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawieart. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składaniaofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
O działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celupotwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie.
Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających
dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumieniaw sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazuubiegania się o zamówienia publiczne.
Powinno być:
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:505701-2017:TEXT:PL:HTML
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3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/01/2018
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 11:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


