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Przedmiot zamówienia:
CPV:60112000
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— liczba miejsc siedzących w autobusie nie może być mniejsza niż 35, z czego co najmniej 14 miejsc (typu
nieuchylnego) dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi: siedzenia typu 1 ½ liczone są jako pojedyncze siedzenie;
wszystkie siedzenia o jednolitej barwie typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu; siedzenia o dużych
walorach estetycznych, odporne na ścieranie i zabrudzenia, łatwe do utrzymania czystości,
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
15.4.2016 (10:29)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
15.4.2016 (10:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
15.4.2016 (10:45)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— liczba miejsc siedzących w autobusie nie może być mniejsza niż 35, z czego co najmniej 16 miejsc (typu
nieuchylnego) dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi: siedzenia typu 1 ½ liczone są jako pojedyncze siedzenie;
wszystkie siedzenia o jednolitej barwie typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu; siedzenia o dużych
walorach estetycznych, odporne na ścieranie i zabrudzenia, łatwe do utrzymania czystości,
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
18.4.2016 (10:29)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.4.2016 (10:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
18.4.2016 (10:45)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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