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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kordek
Tel.: +48 124106064
E-mail: pi.zakupy.krakow@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.poczta-polska.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa opon samochodowych
Numer referencyjny: PI.TPZKr.2600.97.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
34351100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup i dostawa opon samochodowych do wskazanych magazynów Pionu Operacji Logistycznych Wydział
Techniczny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: poczta
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-151783
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 210-436969
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/10/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
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Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt. 1 i 2
Zamiast:
1.Zakup i dostawa opon samochodowych. Opony uniwersalne oraz zimowe muszą posiadać oznaczenia
sezonu zimowego - symbol góry z płatkiem śniegu. Każda z dostarczanych opon musi posiadać widoczne i
nieusuwalne oznakowanie oraz znak homologacji E (Unii Europejskiej). Dostarczone opony będą wykonane
przez Producentów posiadających Certyfikat ISO 14001 lub inny równoważny dokument dotyczący środków
zarządzania środowiskowego, potwierdzających stosowanie przez Producentów środków zapewnienia jakości
zgodnych z wymaganymi normami lub systemami zarządzania środowiskowego.
2. Opony samochodowe dostarczane przez Wykonawcę muszą być: fabrycznie nowe, wolne od wad, nie
starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji, w gatunku pierwszym, typu radialnego.
Powinno być:
1.Zakup i dostawa opon samochodowych. Opony uniwersalne tj. całoroczne oraz zimowe muszą posiadać
oznaczenia sezonu zimowego - symbol góry z płatkiem śniegu. Każda z dostarczanych opon musi posiadać
widoczne i nieusuwalne oznakowanie oraz znak homologacji E (Unii Europejskiej). Dostarczone opony będą
wykonane przez Producentów posiadających Certyfikat ISO 14001 lub inny równoważny dokument dotyczący
środków zarządzania środowiskowego, potwierdzających stosowanie przez Producentów środków zapewnienia
jakości zgodnych z wymaganymi normami lub systemami zarządzania środowiskowego.
2. Opony samochodowe dostarczane przez Wykonawcę muszą być: fabrycznie nowe, wolne od wad,
wyprodukowane w roku dostawy lub w roku poprzedzającym rok dostawy oraz w gatunku pierwszym, typu
radialnego

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

