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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
510734049
ul. Lubelska 53
Olsztyn
10-410
Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tel.: +48 895552010
E-mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgok.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
DOSTAWA CZOŁOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ Z RAMĄ PRZEGUBOWĄ
Numer referencyjny: ZGOK/PN/37/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
43250000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są:
1.1. dostawa fabrycznie nowej, nie starszej niż z 2018 roku, czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową
oraz
1.2. serwis gwarancyjny ww. ładowarki w okresie objętym gwarancją fabryczną,
1.3. szkolenie personelu Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zgokolsztyn
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-118192
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 152-348615
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/08/2018
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.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia są:
1.1. dostawa fabrycznie nowej, nie starszej niż z 2018 roku, czołowej ładowarki kołowej z ramą
przegubową,
oraz
1.2. serwis gwarancyjny ww. ładowarki w okresie objętym gwarancją fabryczną,
1.3. szkolenie personelu Zamawiającego.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia są:
1.1. dostawa fabrycznie nowej, nie starszej niż z 2017 roku, czołowej ładowarki kołowej z ramą
przegubową,
oraz
1.2. serwis gwarancyjny ww. ładowarki w okresie objętym gwarancją fabryczną,
1.3. szkolenie personelu Zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia są:
1.1. dostawa fabrycznie nowej, nie starszej niż z 2018 roku, czołowej ładowarki kołowej z ramą
przegubową,
oraz
1.2. serwis gwarancyjny ww. ładowarki w okresie objętym gwarancją fabryczną,
1.3. szkolenie personelu Zamawiającego.
2. Wymagania ogólne:
2.1. miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego ZGOK Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10 -410 Olsztyn;
2.2. ładowarka będąca przedmiotem zamówienia nie może być prototypem;
2.3. ładowarka musi posiadać certyfikat CE dostarczony przy jej dostawie wraz z kartą
gwarancyjną;
2.4. ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia;
2.5. ładowarka musi być dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny;
2.6. w okresie gwarancji autoryzowany serwis producenta w zakresie przeglądów i napraw (wraz z
dojazdami, robocizną, wymianą części zamiennych, filtrów itp. wyłącznie na fabrycznie nowe
zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi);
2.7. zapewnienie przeglądów i napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania przedmiotu
zamówienia;
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2.8. czas przyjazdu serwisu w okresie gwarancji: do 24 godz. po mailowym zgłoszeniu awarii;
2.9. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi technicznej w okresie trwania
gwarancji, dwa 8-godzinne szkolenia, każde dla max 10 osób, w terminach uzgodnionych na
etapie realizacji umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr III do SIWZ. - Opis
Przedmiotu Zamówienia.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia są:
1.1. dostawa fabrycznie nowej, nie starszej niż z 2017 roku, czołowej ładowarki kołowej z ramą
przegubową,
oraz
1.2. serwis gwarancyjny ww. ładowarki w okresie objętym gwarancją fabryczną,
1.3. szkolenie personelu Zamawiającego.
2. Wymagania ogólne:
2.1. miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego ZGOK Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10 -410 Olsztyn;
2.2. ładowarka będąca przedmiotem zamówienia nie może być prototypem;
2.3. ładowarka musi posiadać certyfikat CE dostarczony przy jej dostawie wraz z kartą
gwarancyjną;
2.4. ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia;
2.5. ładowarka musi być dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny;
2.6. w okresie gwarancji autoryzowany serwis producenta w zakresie przeglądów i napraw (wraz z
dojazdami, robocizną, wymianą części zamiennych, filtrów itp. wyłącznie na fabrycznie nowe
zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi);
2.7. zapewnienie przeglądów i napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania przedmiotu
zamówienia;
2.8. czas przyjazdu serwisu w okresie gwarancji: do 24 godz. po mailowym zgłoszeniu awarii;
2.9. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi technicznej w okresie trwania
gwarancji, dwa 8-godzinne szkolenia, każde dla max 10 osób, w terminach uzgodnionych na
etapie realizacji umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr III do SIWZ. - Opis
Przedmiotu Zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 17/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/09/2018
Czas lokalny: 10:15
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Powinno być:
Data: 21/09/2018
Czas lokalny: 10:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

