
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 290392-2012 z dnia 2012-08-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pilchowice

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie autobusowego

transportu publicznego na linii komunikacji gminnej (przewozu regularnego) zgodnie z rozkładami jazdy

stanowiącymi Załącznik nr 6 do SIWZ...

Termin składania ofert: 2012-08-16

Numer ogłoszenia: 299404 - 2012; data zamieszczenia : 13.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  290392 - 2012 data 07.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 2356521, fax. 032 2356938.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.3).

W ogłoszeniu jest:  Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym (taborem autobusowym), tj. dysponować

przez cały okres realizacji usługi co najmniej 2 autobusami: jeden autobus - min. 17 miejsc siedzących, drugi -

min. 24 miejsca siedzących, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997

r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., nr 32, po. 262 z późn. zm.) W przypadku podmiotów działających

wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu..

W ogłoszeniu powinno by ć: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym (taborem autobusowym), tj. dysponować

przez cały okres realizacji usługi co najmniej 2 autobusami: jeden autobus - min. 53 miejsc siedzących, drugi -

min. 8 miejsc siedzących, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., nr 32, po. 262 z późn. zm.) W przypadku podmiotów działających

wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu..
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