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Ogłoszenie nr 500183515-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.

Bielsko-Biała:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 594687-N-2018 

Data: 27/07/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Krajowy numer identyfikacyjny

7210589800000, ul. Al. Armii Krajowej  , 43316   Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

338 296 700, e-mail lszwarc@word.bielsko.pl, faks 338 296 700. 

Adres strony internetowej (url): www.word.bielsko.pl 

Adres profilu nabywcy: www.word.bielsko.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: Przedmiotem jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowego samochodu

ciężarowego przystosowanego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów państwowych na

prawo jazdy kat. C i C+E. 2.Określone w SIWZ parametry techniczne, stanowią minimalne wymagania

Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 3.

Wymagane jest aby Wykonawca na własny koszt dostarczył przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 220a. 4. Samochód musi być zgodny

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), ustawą z

dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.) oraz Ustawą z
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dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r poz. 1260 ze zm.). 5.

Dostarczony samochód ciężarowy ma posiadać: a) wymaganą przepisami homologację potwierdzoną

stosownym świadectwem, dostarczonym wraz z pojazdem oraz spełniać wymagania przepisów prawa

obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu

drogowego, b) kartę pojazdu, c) instrukcję obsługi w języku polskim, d) książkę gwarancyjną i książkę

serwisową, e) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym przystosowania do nauki jazdy i

egzaminowania kandydatów na kierowców, wystawionym przez stację kontroli pojazdów, f)

świadectwo legalizacji tachografu, g) dokument potwierdzający rzeczywistą masę pojazdu, h) 2

komplety kluczyków, i) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych na terenie województwa śląskiego i

małopolskiego, uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, j) inne

dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania pojazdu. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowego samochodu

ciężarowego przystosowanego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów państwowych na

prawo jazdy kat. C i C+E. 2.Określone w SIWZ parametry techniczne, stanowią minimalne wymagania

Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 3.

Wymagane jest aby Wykonawca na własny koszt dostarczył przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 220a. 4. Samochód musi być zgodny

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), ustawą z

dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.) oraz Ustawą z

dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r poz. 1260 ze zm.). 5.

Dostarczony samochód ciężarowy ma posiadać: a) wymaganą przepisami homologację potwierdzoną

stosownym świadectwem, dostarczonym wraz z pojazdem oraz spełniać wymagania przepisów prawa

obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu

drogowego, b) kartę pojazdu, c) instrukcję obsługi w języku polskim, d) książkę gwarancyjną i książkę

serwisową, e) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym przystosowania do nauki jazdy i

egzaminowania kandydatów na kierowców, wystawionym przez stację kontroli pojazdów, f)

świadectwo legalizacji tachografu, g) dokument potwierdzający rzeczywistą masę pojazdu, h) 2

komplety kluczyków, i) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych na terenie województwa śląskiego i

małopolskiego, uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, j) inne

dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania pojazdu. Zamawiający dopuszcza dostarczenie

dokumentów wymienionych w pkt. e) i w pkt f) w terminie do 5 dni roboczych od daty zarejestrowania

pojazdu i nadania mu numeru rejestracyjnego 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-08-07, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-08-13, godzina: 12:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.2) 

W ogłoszeniu jest: Cena 80,00 Termin dostawy 20,00 

W ogłoszeniu powinno być: Cena 60,00 Termin dostawy 40,00 

 


