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Zakład Usług Komunikacyjnych
„ROKBUS” Sp. z o.o.
Numer postępowania:
ZUK ROKBUS 1-PN/2018
Rokietnica, dnia 06 września 2018 roku
Wszyscy Wykonawcy, ubiegający się
o udzielenie Zamówienia Publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, na zadanie pod nazwą: ZAKUP 4 SZT. AUTOBUSÓW NISKOEMISYJNYCH.

INFORMACJA O ZMIANIE
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający informuje o zmianie opisu przedmiotu zamówienia
poprzez zamieszczenie informacji dodatkowej, tj.:
Zamawiający dostarczy dla 2 autobusów:
komputer pokładowy SRG 5000 w ilości 2 szt.;
kasowniki Krg 7 w ilości 8 szt.;
kasy fiskalne w ilości 2 szt.
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenie pozostałych 2 autobusów w:
komputer pokładowy umożliwiający sterowanie tablicami wewnętrznymi i zewnętrznymi
oraz systemem poboru opłat – zgodny ze standardem systemu PEKA funkcjonującym
w systemie komunikacyjnym ZTM-Poznań w ilości 2 szt.;
kasowniki biletu elektronicznego – zgodne ze standardem systemu PEKA funkcjonującym
w systemie komunikacyjnym ZTM-Poznań w ilości 8 szt.;
kasy fiskalne w ilości 2 szt.
Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego Zamówienia Publicznego.
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Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania i otwarcia ofert to dzień 24 WRZEŚNIA 2018 roku.
Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego Zamówienia Publicznego.
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