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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 519334-N-2019 

Data: 27/02/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 

90476971000000, ul. Toruńska  174 A, 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo 

Polska, tel. 52 5822723, e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777. 

Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.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: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego samochodu typu 

pick-up, demonstracyjnego lub fabrycznie nowego, wyprodukowanego w latach 2017-2019, dla 

potrzeb Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP), w 

zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w załącznikach do SIWZ, tj. we : 1) wzorze 

formularza ofertowego, zawierającego opis przedmiotu zamówienia i opis oferowanego 

samochodu typu pick-up – załącznik nr 1, 2) wzorze umowy– załącznik nr 2, które wraz z SIWZ 

dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego 

postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl. Pod pojęciem samochód demonstracyjny 

Zamawiający rozumie: nowy pojazd (samochód), który jest zarejestrowany na terenie Polski i 

użytkowany stosunkowo krótko (max. 12 m-cy) przez dealera lub importera do celów prezentacji 
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danego pojazdu, w tym do jazdy próbnej lub jazdy testowej. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego samochodu 

typu pick-up, demonstracyjnego lub fabrycznie nowego, wyprodukowanego w latach 2016-2019, 

dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP), w 

zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w załącznikach do SIWZ, tj. we : 1) wzorze 

formularza ofertowego, zawierającego opis przedmiotu zamówienia i opis oferowanego 

samochodu typu pick-up – załącznik nr 1, 2) wzorze umowy– załącznik nr 2, które wraz z SIWZ 

dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego 

postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl. Pod pojęciem samochód demonstracyjny 

Zamawiający rozumie: nowy pojazd (samochód), który jest zarejestrowany na terenie Polski i 

użytkowany stosunkowo krótko (max. 12 m-cy) przez dealera lub importera do celów prezentacji 

danego pojazdu, w tym do jazdy próbnej lub jazdy testowej. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-08, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-12, godzina: 11:00, 
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