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Ogłoszenie nr 540406918-N-2021 z dnia 21.01.2021 r.
Łabiszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 777511-N-2020
Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łabiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 09235120000000, ul. pl. 1000-lecia 1, 89-210
Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 384 40 52, e-mail urzad@labiszyn.pl,
zamowienia@labiszyn.pl, faks 52 384 41 77.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.labiszyn.pl

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 zakup i dostawa nieużywanego, fabrycznie
nowego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i
prawnych autobusu 24 osobowego. 2) Samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach
sprzedaży samochodów i musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu. 3) Pojazd
musi być przystosowany do: a. Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30
stopni Celsjusza do + 50 stopni Celsjusza; b. Jazdy po drogach twardych i gruntowych; c.
Przechowywania na wolnym powietrzu; d. Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych. 4)
Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach
prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w
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przepisach prawnych dla wspólnotowego prawa Unii Europejskiej. Dostarczony samochód musi
posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi w
języku polskim, kartę gwarancyjną). Musi być także zarejestrowany na Gminę Łabiszyn. 5)
Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę (na jego koszt) przegląd zerowy, co musi być
potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu. 6) Wykonawca jest zobowiązany na koszt własny
zabezpieczyć pakiet ubezpieczeń – OC, AC, NW i pełny zakres pomocy drogowej typu
Assistance, licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (bez wkładu
własnego Zamawiającego) na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 7) Wykonawca
zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, udokumentować spełnienie przez oferowany
pojazd wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.
8) Zmiany adaptacyjne pojazdu nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień
wynikających z fabrycznej gwarancji producenta auta bazowego. II.5)
W ogłoszeniu powinno być: 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nieużywanego,
fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych autobusu 24 osobowego. 2) Samochód nie może pochodzić z
ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej
stronie pojazdu. 3) Pojazd musi być przystosowany do: a. Eksploatacji we wszystkich porach
roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w
temperaturach otoczenia od -30 stopni Celsjusza do + 50 stopni Celsjusza; b. Jazdy po drogach
twardych i gruntowych; c. Przechowywania na wolnym powietrzu; d. Mycia w myjniach
automatycznych szczotkowych. 4) Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w
obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach
publicznych oraz warunki określone w przepisach prawnych dla wspólnotowego prawa Unii
Europejskiej. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane
dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną). Musi być
także zarejestrowany na Gminę Łabiszyn. 5) Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę (na
jego koszt) przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu. 7)
Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, udokumentować spełnienie przez
oferowany pojazd wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1
do SIWZ. 8) Zmiany adaptacyjne pojazdu nie mogą powodować utraty ani ograniczenia
uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta auta bazowego.
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