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SEKCJA I I : Z M IA N Y W O G ŁO SZENIU

I I . 1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.3
W ogłoszeniu jest: ześć I I Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego ogumienia wyprodukowanych nie wcześniej niż w
roku 2018 . Nowe opony pełne przeznaczone do ładowarki kołowej charakteryzujące się doskonałą elastycznością z bieżnikiem uniwersalnym,
przeznaczone do pracy za zewnątrz, poruszające się po betonowej nawierzchni, na stacji przeładunkowej odpadów. Twarda warstwa ścierna
bieżnika odporna na przebicia oraz rozcięcia . Dostarczone opony posiadać muszą wymagane przepisami prawa atesty oraz spełniać
wymagania producenta ładowarek do których są przeznaczone. Dostawy realizowane będą w oparciu o złożone zamówienie przez
Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot umowy
minimum 24 miesiące od daty dostawy jednak nie krótsze niż gwarancja producenta. Szczegółowy opis zawiera zamówienia zawiera załącznik
nr 7
W ogłoszeniu powinno być: ześć IPrzedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego ogumienia wyprodukowanych nie wcześniej
niż w roku 2018 . Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot umowy minimum 24 miesiące od daty dostawy jednak nie krótsze
niż gwarancja producenta. Opony muszą być wolne od wad produkcyjnych i materiałowych oraz spełniać wymagania w zakresie
przyczepności, prowadzenia i bezpieczeństwa podczas jazdy w różnych warunkach pogodowych i przy dużych przeciążeniach. Opony muszą
być zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa (oznaczone znakiem „DOT") oraz posiadać znak homologacji wg ECE symbol E.
Ogumienie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022). Ogumienie musi spełniać wymagania dotyczące
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu mierzonego zgodnie z Dyrektywą 2001/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz spełniać
wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów. Wykonawca zapewni ciągłość dostawy ogumienia
podczas całego okresu obowiązywania umowy. Ilość ogumienia została przyjęta przez Zamawiającego szacunkowo w celu wyliczenia ceny
oferty oraz jej wyboru. Faktyczna ilość Zamawiającego ogumienia wynikać będzie z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiajacy określa
minimalne wykonanie umowy na poziomie 60 % łącznej ilości zamówienia wskazanej w załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszej SIWZ.
Wykonawca nie będzie rości sobie żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający dokona zamówień o łącznej wartości mniejszej niż kwota
wynikająca z Oferty Wykonawcy o ile łączna ilość zamówień będzie co najmniej równa 60 % sumy ilości wskazanych w załączniku nr 1 oraz
załączniku nr 2. do formularza ofertowego Dostawy realizowane będą w oparciu o złożone zamówienie przez Zamawiającego w terminie 2 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7

Miejsce, w któ rym z n a jd u je się zm ien ian y te kst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu je s t: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych opon do ładowarek Postępowanie / część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Część II postępowania na dostawę fabrycznie nowych opon do ładowarek
unieważniona została na podstawie okoliczności wypełniających przesłankę zawartą w art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych tj .postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Unieważnienie postępowania jest zasadne z uwagi na uzasadnioną niemożność prawidłowej wyceny
złożonej oferty z uwagi na brak informacji na stronie internetowej Zamawiającego o aktualizacji załącznika nr 7 co mogło skutkować
nieprawidłową wyceną oferty przez oferenta składającego ofertę najkorzystniejszą.
W ogłoszeniu pow inn o być: CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych opon do pojazdów silnikowych Postępowanie / część
zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Część I postępowania na dostawę fabrycznie
nowych opon do pojazdów silnikowych unieważniona została na podstawie okoliczności wypełniających przesłankę zawartą w art. 93 ust 1 pkt
7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj .postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Unieważnienie postępowania jest zasadne z uwagi na uzasadnioną
niemożność prawidłowej wyceny złożonej oferty z uwagi na brak informacji na stronie internetowej Zamawiającego o aktualizacji załącznika
nr 7 co mogło skutkować nieprawidłową wyceną oferty przez oferenta składającego ofertę najkorzystniejszą.
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