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SEKCJA I I : ZMIANY W OGŁOSZENIU

I I .1) Tekst, który należy zmienić:

M iejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcj i: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pojazdu

specjalistycznego typu zamiatarka o następujących parametrach technicznych: 1. pojazd

specjalistyczny typu zamiatarka drogowa, pojazd używany, w pełni sprawny z ważnym

terminem badania technicznego, zarejestrowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2. rok

produkcji nie starszy niż 2013, 3. dopuszczalna masa całkowita 15 ton, 4. typ podwozia

dwuosiowy, 5. silnik wysokoprężny minimum 175 kW, 6. pojemność silnika max. 7000 cm3, 7.

norma emisji spalin EURO 5, 8. skrzynia biegów manualna z biegiem pełzającym, 9. przebieg

nie więcej niż 80 tys. km udokumentowany książką serwisową 10. układ kierowniczy ze

wspomaganiem, 11. kierownica po prawej stronie wraz z wpisem w dowodzie rejestracyjnym,
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12. akustyczny sygnał biegu wstecznego, 13. fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

14. zabudowa napędzana niezależnym silnikiem diesel 15. Minimum zamiatarka

jednostronna, prawa strona lub dwustronna, 16. co najmniej jedna szczotka talerzowa i co

najmniej jedna szczotka walcowa, 17. zbiornik na zmiotki o pojemności nie mniej niż 6 m3

18. zbiornik na wodę o pojemności minimum 1200 l, 19. system zraszający na szczotkach

talerzowych oraz w ssawie, 20. kamera umieszczona z tyłu pojazdu wraz z monitorem w

kabinie, 21. Sygnalizacja świetlna drogowa (kogut), 22. sygnalizacja świetlna robocza

(oświetlenie pracy szczotek). 23. klimatyzacja, 24. elektrycznie sterowane szyby i lusterka,

25. oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 26. tachograf

cyfrowy, 27. radio CD, 1.2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

– odbiór pojazdu dokonany będzie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego, bądź

upoważnionych Pełnomocników; – cena pojazdu powinna zawierać koszt dostawy (loco

siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach), przeszkolenie, instruktaż

stanowiskowy oraz pierwszy rozruch; – gwarancja na zabudowę nie mniej niż 3 miesiące,

liczona od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru; – w dniu dostawy pojazdu

Wykonawca musi dostarczyć: komplet dokumentów niezbędnych do jego bezpiecznej

eksploatacji, instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim (podwozia i zabudowy),

książkę serwisową;

W ogłoszeniu powinno być: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pojazdu

specjalistycznego typu zamiatarka o następujących parametrach technicznych: 1. pojazd

specjalistyczny typu zamiatarka drogowa, pojazd używany, w pełni sprawny z ważnym

terminem badania technicznego, zarejestrowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2. rok

produkcji nie starszy niż 2013, 3. dopuszczalna masa całkowita 15 ton, 4. typ podwozia

dwuosiowy, 5. silnik wysokoprężny minimum 175 kW, 6. pojemność silnika max. 7000 cm3,

7. norma emisji spalin min. EURO 5, 8. skrzynia biegów manualna z biegiem pełzającym, 9.

przebieg nie więcej niż 80 tys. km udokumentowany książką serwisową 10. układ

kierowniczy ze wspomaganiem, 11. kierownica po prawej stronie wraz z wpisem w dowodzie

rejestracyjnym, 12. akustyczny sygnał biegu wstecznego, 13. fotel kierowcy z zawieszeniem

pneumatycznym 14. zabudowa napędzana niezależnym silnikiem diesel lub napęd zabudowy

realizowany przez przystawkę odsilnikową, 15. Minimum zamiatarka jednostronna, prawa

strona lub dwustronna, 16. co najmniej jedna szczotka talerzowa i co najmniej jedna szczotka

walcowa, 17. zbiornik na zmiotki o pojemności nie mniej niż 6 m3 18. zbiornik na wodę o

pojemności minimum 1200 l, 19. system zraszający na szczotkach talerzowych oraz w ssawie,
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20. kamera umieszczona z tyłu pojazdu wraz z monitorem w kabinie, 21. Sygnalizacja

świetlna drogowa (kogut), 22. sygnalizacja świetlna robocza (oświetlenie pracy szczotek).

23. klimatyzacja, 24. elektrycznie sterowane szyby i lusterka, 25. oświetlenie zgodne z

obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 26. tachograf cyfrowy, 27. radio CD, 1.2.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: – odbiór pojazdu

dokonany będzie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego, bądź upoważnionych

Pełnomocników; – cena pojazdu powinna zawierać koszt dostawy (loco siedziby

Zamawiającego przy ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach), przeszkolenie, instruktaż

stanowiskowy oraz pierwszy rozruch; – gwarancja na zabudowę nie mniej niż 3 miesiące,

liczona od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru; – w dniu dostawy pojazdu

Wykonawca musi dostarczyć: komplet dokumentów niezbędnych do jego bezpiecznej

eksploatacji, instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim (podwozia i zabudowy),

książkę serwisową;

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f2486419-3ba5-48b3-aaec-cc15...

3 of 3 2017-08-22 13:41


