
Zamość, dnia  08.11.2012r. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Znak: 7/ZP/p.n./samochód/2012 Nr ogłoszenia w BZP:233805-2012 

                                                             

                                            

Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 7/ZP/p.n./samochód/2012 Zakup samochodu dostawczego 
– wywrotki w formie leasingu operacyjnego. 

Zamawiający – Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o , działając                         
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.             
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonał poniższych zmian treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w ten sposób, że: 

1. Punkt 1 p.p 1.1 lit. A. w części III SIWZ otrzymuje brzmienie : 

A. Silnik : 
- Turbo Diesel 1,9-3,0 
- Moc max  100-150 KM 
- Napęd na oś tylną 

2. Punkt 1 p.p 1.1 lit. B. w części III SIWZ otrzymuje brzmienie : 

B. Masa pojazdu: 
- Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg 
- Minimalna ładowność 1000 kg 

3. Punkt 1 p.p 1.1 lit. c. w części III SIWZ otrzymuje brzmienie : 

C. Przestrzeń ładunkowa: 
- Długość przestrzeni ładunkowej 3000 - 3500mm 
- Szerokość przestrzeni ładunkowej 1900 – 2200 mm 
- Wysokość burt 400 – 450mm 
- Burty aluminiowe anodowane, tylna otwierana w osi dolnej i górnej, boczne w osi 

dolnej, stopień wejściowy na tylnej burcie 
- Profile stalowe (rama, osłona kabiny) w całości pokryte kataforezą  i dodatkowo 

malowane dwiema warstwami lakieru 
- Rama po zamontowaniu zabudowy dodatkowo zabezpieczona preparatem 

antykorozyjnym 
- Podłoga wykonana z blachy minimum 3 mm i zabezpieczona jak rama  
- Błotniki z fartuchami przeciwbłotnymi 
- System wywrotu hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym uruchamiany 

zarówno z kabiny jak i z zewnątrz. 



4. Punkt 2 p.p 2.5. w części III SIWZ otrzymuje brzmienie : 

2.5. Do samochodu będącego przedmiotem zmówienia Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy wszystkie wymagane aktualnymi przepisami 
dokumenty umożliwiające eksploatację pojazdu oraz kartę gwarancyjną  i instrukcje obsługi 
pojazdu. 

 
5. Część  IV  SIWZ  otrzymuje brzmienie : 
    Termin wykonania zamówienia  
    Termin realizacji zamówienia: w terminie 42 dni od daty podpisania umowy. 
 

Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 
       Zamawiający 
 
      Prezes Zarządu  
mgr inż. Stanisław Koziej 

 


