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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 69
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 45-574
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
E-mail: adam.paszko@zk.opole.pl 
Tel.:  +48 774562569
Faks:  +48 774563258
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zk.opole.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SPECJALNEGO - POMOCY DROGOWEJ O DMC 12 TON WRAZ 
Z USŁUGAMI SERWISOWYMI
Numer referencyjny: PN/4/DZP/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa samochodu ciężarowego specjalnego kategorii N2 o dopuszczalnej masie całkowitej 12 000 kg – 
przeznaczenie: pomoc drogowa, konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu prawostronnego, z kierownicą po 
lewej stronie, trójosiowego, napędzanego silnikiem spalinowym o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 150 kW 
za pośrednictwem mechanicznej skrzyni biegów na oś tylną (4x2), przystosowanego do jazdy w warunkach 
klimatycznych Polski i wyposażonego w platformę i wysięgnik holowniczy (widelec) do załadunku i transportu 
samochodów. Samochód ma również być przystosowany do łączenia z przyczepą kategorii O2 za pomocą 
zaczepu kulowego, łączenia z przyczepą kategorii O3 za pomocą sprzęgu sworzniowego automatycznego 
oraz holowania pojazdów silnikowych za pomocą holu sztywnego. Pojazd skompletowany na bazie fabrycznie 
nowego podwozia samochodu ciężarowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r. i spełniającego 
normę emisji spalin Euro VI. Serwisowanie pojazdu bazowego w okresie 60 miesięcy;

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:adam.paszko@zk.opole.pl
http://zk.opole.pl
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18/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZakladKomunalnyOpole
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-118828
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 179-431708
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/09/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://e-propubliko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://e-prpoubliko.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://e-propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://e-prpoublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Dostawa samochodu ciężarowego specjalnego kategorii N2 o dopuszczalnej masie całkowitej 12 000 kg - 
przeznaczenie: pomoc drogowa, konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu prawostronnego, z kierownicą po 
lewej stronie, trójosiowego, napędzanego silnikiem spalinowym o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 150 kW 
za pośrednictwem mechanicznej skrzyni biegów na oś tylną (4x2), przystosowanego do jazdy w warunkach 
klimatycznych Polski i wyposażonego w platformę i wysięgnik holowniczy (widelec) do załadunku i transportu 
samochodów. Samochód ma również być przystosowany do łączenia z przyczepą kategorii O2 za pomocą 
zaczepu kulowego, łączenia z przyczepą kategorii O3 za pomocą sprzęgu sworzniowego automatycznego 
oraz holowania pojazdów silnikowych za pomocą holu sztywnego. Pojazd skompletowany na bazie fabrycznie 
nowego podwozia samochodu ciężarowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r. i spełniającego 
normę emisji spalin Euro VI. Serwisowanie pojazdu bazowego w okresie 60 miesięcy.
Powinno być:
Dostawa samochodu ciężarowego specjalnego kategorii N2 o dopuszczalnej masie całkowitej 12 000 kg - 
przeznaczenie: pomoc drogowa, konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu prawostronnego, z kierownicą po 
lewej stronie, dwuosiowego, napędzanego silnikiem spalinowym o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 150 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431708-2020:TEXT:PL:HTML
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kW za pośrednictwem mechanicznej skrzyni biegów na oś tylną (4x2), przystosowanego do jazdy w warunkach 
klimatycznych Polski i wyposażonego w platformę i wysięgnik holowniczy (widelec) do załadunku i transportu 
samochodów. Samochód ma również być przystosowany do łączenia z przyczepą kategorii O2 za pomocą 
zaczepu kulowego, łączenia z przyczepą kategorii O3 za pomocą sprzęgu sworzniowego automatycznego 
oraz holowania pojazdów silnikowych za pomocą holu sztywnego. Pojazd skompletowany na bazie fabrycznie 
nowego podwozia samochodu ciężarowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r. i spełniającego 
normę emisji spalin Euro VI. Serwisowanie pojazdu bazowego w okresie 60 miesięcy.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego specjalnego kategorii N2 o dopuszczalnej 
masie całkowitej 12 000 kg - przeznaczenie: pomoc drogowa, konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu 
prawostronnego, z kierownicą po lewej stronie, trójosiowego, napędzanego silnikiem spalinowym o mocy 
maksymalnej nie mniejszej niż 150 kW za pośrednictwem mechanicznej skrzyni biegów na oś tylną (4x2), 
przystosowanego do jazdy w warunkach klimatycznych Polski i wyposażonego w platformę i wysięgnik 
holowniczy (widelec) do załadunku i transportu samochodów. Samochód ma również być przystosowany do 
łączenia z przyczepą kategorii O2 za pomocą zaczepu kulowego, łączenia z przyczepą kategorii O3 za pomocą 
sprzęgu sworzniowego automatycznego oraz holowania pojazdów silnikowych za pomocą holu sztywnego. 
Pojazd skompletowany na bazie fabrycznie nowego podwozia samochodu ciężarowego, wyprodukowanego
nie wcześniej niż w 2019 r. i spełniającego normę emisji spalin Euro VI w wersji umożliwiającej zarejestrowanie 
dostarczonego pojazdu.
Zabudowa samochodu fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana w 2020 r.
Kolor pojazdu: żółty RAL 1032.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego, wykonanie próby eksploatacyjnej przekazanie 
dokumentów pojazdu i dokumentu gwarancyjnego, przeszkolenie dwóch kierowców oraz serwisowanie pojazdu 
bazowego w okresie 60 miesięcy;
b) załadunek i rozładunek, transport, ubezpieczenie transportu oraz ewentualne wszystkie koszty celne;
c) gwarancję na okres zgodny z ofertą:
— nie krótszy niż 24 miesiące na pojazd bazowy,
— nie krótszy niż 24 miesiące na zabudowę;
d) wykonywanie pozostałych zobowiązań z tytułu zawartej umowy dostawy.
3. W momencie dostawy/odbioru pojazdu:
a) zbiornik paliwa pojazdu musi zawierać ilość paliwa ponad poziom rezerwy sygnalizowany kontrolką na 
wskaźniku poziomu paliwa;
b) zbiorniki AdBlue oraz spryskiwacza szyb pojazdu muszą być w pełni napełnione w sposób umożliwiający 
bezpośrednią eksploatację pojazdu po przekazaniu go Zamawiającemu.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego specjalnego kategorii N2 o dopuszczalnej 
masie całkowitej 12 000 kg - przeznaczenie: pomoc drogowa, konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu 
prawostronnego, z kierownicą po lewej stronie, dwuosiowego, napędzanego silnikiem spalinowym o mocy 
maksymalnej nie mniejszej niż 150 kW za pośrednictwem mechanicznej skrzyni biegów na oś tylną (4x2), 
przystosowanego do jazdy w warunkach klimatycznych Polski i wyposażonego w platformę i wysięgnik 
holowniczy (widelec) do załadunku i transportu samochodów. Samochód ma również być przystosowany do 
łączenia z przyczepą kategorii O2 za pomocą zaczepu kulowego, łączenia z przyczepą kategorii O3 za pomocą 
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sprzęgu sworzniowego automatycznego oraz holowania pojazdów silnikowych za pomocą holu sztywnego. 
Pojazd skompletowany na bazie fabrycznie nowego podwozia samochodu ciężarowego, wyprodukowanego
nie wcześniej niż w 2019 r. i spełniającego normę emisji spalin Euro VI w wersji umożliwiającej zarejestrowanie 
dostarczonego pojazdu.
Zabudowa samochodu fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana w 2020 r.
Kolor pojazdu: żółty RAL 1032.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostawę samochodu do siedziby Zamawiającego, wykonanie próby eksploatacyjnej przekazanie 
dokumentów pojazdu i dokumentu gwarancyjnego, przeszkolenie dwóch kierowców oraz serwisowanie pojazdu 
bazowego w okresie 60 miesięcy;
b) załadunek i rozładunek, transport, ubezpieczenie transportu oraz ewentualne wszystkie koszty celne;
c) gwarancję na okres zgodny z ofertą:
— nie krótszy niż 24 miesiące na pojazd bazowy,
— nie krótszy niż 24 miesiące na zabudowę;
d) wykonywanie pozostałych zobowiązań z tytułu zawartej umowy dostawy.
3. W momencie dostawy/odbioru pojazdu:
a) zbiornik paliwa pojazdu musi zawierać ilość paliwa ponad poziom rezerwy sygnalizowany kontrolką na 
wskaźniku poziomu paliwa;
b) zbiorniki AdBlue oraz spryskiwacza szyb pojazdu muszą być w pełni napełnione w sposób umożliwiający 
bezpośrednią eksploatację pojazdu po przekazaniu go Zamawiającemu.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


