
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa używanego samochodu ciężarowego - wywrotki, wyposażonego w ładowacz

chwytakowy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272347744

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Adamczyka 10

1.4.2.) Miejscowość: Racibórz

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 415 35 77

1.4.8.) Numer faksu: 32 419 07 17

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pk-raciborz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-raciborz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00242686/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-22 13:20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00236586/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu ciężarowego – wywrotki, 
wyposażonego w ładowacz chwytakowy.
1.1. Wymogi dotyczące pojazdu:
- DMC 12t
- pojazd dwuosiowy 4x2 
- silnik wysokoprężny sześciocylindrowy, mocy minimum 160kW 
- norma emisji spalin EURO V
- wywrot dwustronny
- zawieszenie obu osi resor
- przebieg udokumentowany nie więcej niż 160 000km
- rok produkcji nie starszy niż 2012 rok
1.2. Wymogi dotyczące ładowacza:
- zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej (za tylną osią pojazdu), składany w „Z” 
- sterowany radiowo
- Moment obciążenia minimum 85 kNm
- wysięg minimum 7 m
- chwytak do materiałów sypkich
- przygotowany do przeglądu UDT
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 5 do SWZ; 
3. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdu wraz z kompletem dokumentów do siedziby
zamawiającego w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu ciężarowego – wywrotki, 
wyposażonego w ładowacz chwytakowy.
1.1. Wymogi dotyczące pojazdu:
- DMC 12t
- pojazd dwuosiowy 4x2 
- silnik wysokoprężny sześciocylindrowy, mocy minimum 160kW 
- norma emisji spalin EURO V
- wywrot dwustronny
- zawieszenie obu osi resor
- przebieg udokumentowany nie więcej niż 185 000km
- rok produkcji nie starszy niż 2012 rok
1.2. Wymogi dotyczące ładowacza:
- zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej (za tylną osią pojazdu), składany w „Z” 
- sterowany radiowo
- Moment obciążenia minimum 85 kNm
- wysięg minimum 7 m
- chwytak do materiałów sypkich
- przygotowany do przeglądu UDT
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 5 do SWZ; 
3. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdu wraz z kompletem dokumentów do siedziby
zamawiającego w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.
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