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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 307701-2011 z dnia 2011-11-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób i ładunku, z
homologacją, rok produkcji 2011, o następujących parametrach: 1. Silnik: - silnik benzynowy z turbo
doładowaniem - moc w przedziale 80 -...
Termin składania ofert: 2011-12-05

Numer ogłoszenia: 312781 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 307701 - 2011 data 24.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 65
5298100, fax. 65 5298131.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do
przewozu osób i ładunku, z homologacją, rok produkcji 2011, o następujących parametrach: 1. Silnik: silnik benzynowy z turbo doładowaniem - moc w przedziale 80 - 120 KM - pojemność silnika w
przedziale 1100 - 1600 cm(2) - skrzynia biegów 5 biegowa manualna 2. Nadwozie: - lusterka zewnętrzne
regulowane i ogrzewane elektrycznie - lusterko zewnętrzne lewe asferyczne - lusterko prawe wypukłe szyba tylna podgrzewana - drzwi boczne lewe i prawe odsuwane przeszklone - drzwi tylne asymetryczne
[ lewe szersze ] z wycieraczką - kolor nadwozia srebrny metalik - zderzaki z tworzywa w kolorze czarnym
- całkowita wysokość samochodu do 185 cm, mierzona bez relingów - całkowita szerokość samochodu
do 180 cm, mierzona bez lusterek - całkowita długość samochodu do 4,5 m - rozstaw osi nie mniejszy
niż 2,6 m 3. Wnętrze: - ilość miejsc 5 - fotel kierowcy z regulacją wysokości - fotele w drugim rzędzie ze
składanymi oparciami do szybkiego demontażu - klimatyzacja manualna - tapicerka wewnętrzna
wykładzina podłogowa w przedziale kierowcy i przedziale pasażersko - ładunkowym wyłożona
wykładziną gumową - gniazdko 12 V w części pasażersko ładunkowej 4. Bezpieczeństwo: - ESP
[elektroniczny system stabilizacji jazdy] - ABS - poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera - pasy
bezpieczeństwa bezwładnościowe trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości mocowania ostrzeżenie dźwiękiem i kontrolką informacja o nie zapiętych pasach bezpieczeństwa - immobiliser -
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światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 5. Wyposażenie: - centralny zamek sterowany pilotem
- reling umożliwiający montaż belki sygnalizacyjnej [pojazd uprzywilejowany ] 6. Podwozie: - koło
zapasowe pełnowymiarowe - kołpaki - dostawa na kołach z oponami zimowymi + dodatkowy komplet kół
z oponami letnimi - tylne zawieszenie na resorach 7. Montaż urządzeń dostarczonych przez
zamawiającego: - belka sygnalizacyjna [samochód uprzywilejowany ] - radiostacja z anteną 8.
Gwarancja: - minimum 2 lata na zespoły mechaniczne bez limitu kilometrów - minimum 3 lata na
powłokę lakierniczą - minimum 12 lat na perforację nadwozia Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.
wspólnego słownika zamówień CPV: 34000000-7; 34115200-8 2. Zamawiający, przed udzieleniem
zamówienia, zastrzega sobie możliwość wykonania jazd próbnych celem sprawdzenia czy oferowany
samochód spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ. W takim wypadku Wykonawca na żądanie
Zamawiającego zobowiązany będzie udostępnić pojazd o oferowanych parametrach technicznych. 3.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie szczegółowy opis techniczny samochodu
odpowiadający ww. parametrom.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu
do przewozu osób i ładunku, z homologacją, rok produkcji 2011, o następujących parametrach: 1. Silnik:
- silnik benzynowy z turbo doładowaniem, dopuszcza się bez turbo doładowania. - moc w przedziale 80 120 KM - pojemność silnika w przedziale 1100 - 1600 cm(2) - skrzynia biegów 5 biegowa manualna 2.
Nadwozie: - lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie - lusterko zewnętrzne lewe
asferyczne - lusterko prawe wypukłe, dopuszcza się lusterko prawe niewypukłe, - szyba tylna
podgrzewana - drzwi boczne lewe i prawe odsuwane przeszklone - drzwi tylne asymetryczne [lewe
szersze] z wycieraczką - kolor nadwozia srebrny metalik - zderzaki z tworzywa w kolorze czarnym całkowita wysokość samochodu do 185 cm, mierzona bez relingów - całkowita szerokość samochodu do
180 cm, mierzona bez lusterek, dopuszcza się całkowitą szerokość samochodu do 183 cm, mierzona
bez lusterek - całkowita długość samochodu do 4,5 m - rozstaw osi nie mniejszy niż 2,6 m 3. Wnętrze: ilość miejsc 5 - fotel kierowcy z regulacją wysokości - fotele w drugim rzędzie ze składanymi oparciami
do szybkiego demontażu, dopuszcza się tylną kanapę dzieloną 1/3 na 2/3 składaną do pozycji płaska
podłoga, - klimatyzacja manualna - tapicerka wewnętrzna wykładzina podłogowa w przedziale kierowcy i
przedziale pasażersko - ładunkowym wyłożona wykładziną gumową - gniazdko 12 V w części
pasażersko ładunkowej 4. Bezpieczeństwo: - ESP [elektroniczny system stabilizacji jazdy] - ABS poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera - pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trójpunktowe z
napinaczami i regulacją wysokości mocowania, dopuszcza się pasy bezpieczeństwa z pirotechnicznymi
napinaczami i ogranicznikami napięcia regulowane na wysokości i 3 tylne pasy bezpieczeństwa
bezwładnościowe 3 - punktowe, - ostrzeżenie dźwiękiem i kontrolką informacja o nie zapiętych pasach
bezpieczeństwa - immobiliser - światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 5. Wyposażenie: centralny zamek sterowany pilotem - reling umożliwiający montaż belki sygnalizacyjnej [pojazd
uprzywilejowany] 6. Podwozie: - koło zapasowe pełnowymiarowe - kołpaki - dostawa na kołach z
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oponami zimowymi + dodatkowy komplet kół z oponami letnimi - tylne zawieszenie na resorach 7.
Montaż urządzeń dostarczonych przez zamawiającego: - belka sygnalizacyjna [samochód
uprzywilejowany] - radiostacja z anteną 8. Gwarancja: - minimum 2 lata na zespoły mechaniczne bez
limitu kilometrów - minimum 3 lata na powłokę lakierniczą - minimum 12 lat na perforację nadwozia
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV: 34000000-7; 34115200-8
2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, zastrzega sobie możliwość wykonania jazd próbnych
celem sprawdzenia czy oferowany samochód spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ. W takim
wypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie udostępnić pojazd o
oferowanych parametrach technicznych. 3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie
szczegółowy opis techniczny samochodu odpowiadający ww parametrom.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 05.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15,
64 - 100 Leszno (pokój nr 1B).
W ogłoszeniu powinno być: 07.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza
Karasia 15, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1B).
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