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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 361777097, ul. Za
Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, e-mail
przetargi@zzm.krakow.pl, faks +48123418487.
Adres strony internetowej (url): www.zzm.krakow.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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę ciągnika z
wyposażeniem wraz z transportem w miejsce odbioru przez Zamawiającego i przeszkoleniem
pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, oraz świadczenie usług
gwarancyjnych.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę samochodu z
wyposażeniem wraz z transportem w miejsce odbioru przez Zamawiającego i przeszkoleniem
pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, oraz świadczenie usług
gwarancyjnych.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną
lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: - posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej 2 dostawy samochodów półciężarowych dostawczych z zabudową typu
wywrotka o wartości łącznej wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 200.000,00 PLN
brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto). Ocena spełnienia warunku będzie
dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy
stanowiące załącznik A do Formularza oferty. Zamawiający wymaga od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność
techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać,

że: - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał najmniej 2 dostawy samochodów z zabudową typu wywrotka o
wartości łącznej wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto
(słownie: dwieście tysięcy złotych brutto). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana
metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące
załącznik A do Formularza oferty. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w
ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-07-19, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2017-07-24, godzina: 10:00

