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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420641-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole Lubelskie: Pojazdy do zbierania odpadów
2017/S 204-420641

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 195-399988)

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

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. 600-lecia 8
Opole Lubelskie
24-300
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zezula-Kleszczyńska
Tel.:  +48 818272302
E-mail: sekretariat@opk-opolelubelskie.pl 
Faks:  +48 818272364
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opk-opolelubelskie.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„ Dostawa samochodu typu śmieciarka, samochodu ciężarowego – wywrotki z HDS oraz samochodu
skrzyniowego z plandeką do odbioru i transportu odpadów komunalnych”.
Numer referencyjny: OPK/WMR/ZP-2/1/2017

II.1.2) Główny kod CPV
34144511

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu śmieciarka, samochodu ciężarowego – wywrotki z
HDS oraz samochodu skrzyniowego z plandeką do odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 195-399988

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę pojazdów ciężarowych o podobnych parametrach o wartości
nie mniejszej niż 700 000,00 zł netto (wykaz dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i
odbiorców) poświadczonych pozytywnymi referencjami.
Powinno być:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania
ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej
1 dostawę pojazdów ciężarowych o podobnych parametrach o wartości łącznej nie mniejszej niż 700 000,00
zł netto(wykaz dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców) poświadczonych
pozytywnymi referencjami.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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