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Ostróda: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 572136-N-2019  

Data: 10/07/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 28058224900000, ul. 

Grunwaldzka  49, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 670 

92 14, e-mail sekretariat@zegluga.com.pl, faks -.  

Adres strony internetowej (url): www.zegluga.com.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: II.4  

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje finansowanie zakupu 6 szt. używanych 

autobusów marki Solaris. • Rok produkcji autobusów: 2010 • Okres finansowania: 5 lat • 

Przebieg 200-250 tys. km • Okres karencji w spłacie: 6 miesięcy (możliwa obniżona rata w 

tym okresie) • Wliczony w ratę koszt ubezpieczenia OC i AC • Wykup za 1% wartości • 

Maksymalny wkład własny 5%  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje finansowanie zakupu 6 szt. 

używanych autobusów międzymiastowych marki Solaris. • Rok produkcji autobusów: nie 

wcześniej niż 2010 roku • Długość 11800 do 12100 m • Szerokość 2500 2550 m • Silnik 

wysokoprężny, 6-cylindrowy spełniający normę emisji spalin minimum Euro5 o pojemności 

pomiędzy 6,5 a 7,5 dm³ i mocy minimalnej 210 kW, • Pojemność pasażerska: nie mniej jak 52 

pasażerów siedzących i 25 stojących, • Bagażniki podpokładowe o pojemności minimum 3,5 

dm³, • Wyposażony w klimatyzację stanowiska kierowcy oraz ogrzewanie całego pojazdu, • 

Dwoje drzwi pasażerskich w układzie 2-2-0 lub 1-2-0 • Okres finansowania: 5 lat • Przebieg 

nie więcej niż 250 tys. km • Okres karencji w spłacie: 6 miesięcy (możliwa obniżona rata w 

tym okresie) • Wliczony w ratę koszt ubezpieczenia OC i AC • Wykup za 1% wartości • 

Maksymalny wkład własny 5%  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.6.3  

W ogłoszeniu jest: brak  

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.6.2  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert upływa dnia 09 sierpnia 

2019 r. o godz. 12:00  

 


