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Ogłoszenie nr 500022119-N-2017 z dnia 01-09-2017 r.
Wiązowna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580740-N-2017
Data: 30/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, Krajowy numer identyfikacyjny 14100827400000, ul. ul. Boryszewska 2, 05462 Wiązowna,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 789 01 33, e-mail biuro@zwik-wiazowna.pl, faks 22 789 01 33 wew. 108.
Adres strony internetowej (url): www.zwik-wiazowna.pl, www.zwik-wiazowna.bip.eur.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1)
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup samochodu dostawczego
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup podwozia samochodu dostawczego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 2. parametry techniczne pojazdu: - Pojazd fabrycznie nowy - Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą
oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. - Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. - Bezobsługowe 4-punktowe
mechaniczne zawieszenie kabiny ze zintegrowanymi amortyzatorami. - Centralny zamek drzwiowy. - Minimum 2 piloty i 2 kluczyki z
układem transpondera. - Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona. - Lusterko główne i lusterko
szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika. - Lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika. - Lusterko przednie spełniające wymagania
dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu. - Elektryczna regulacja lusterek głównych. - Światła do jazdy dziennej. Dwureflektorowe halogenowe światła przednie. - Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego. - Montowane w zderzaku światła
przeciwmgielne. - Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny. - Wyprowadzenie instalacji swiatła roboczego załączanego z kabiny. - Kolor
kabiny zielony. - Osłona dolnego stopnia kabiny, stopnie kabiny i owiewka nie lakierowane szare, lub czarne. - Kolor podwozia szary, lub
czarny. - Lewostronny układ kierowniczy. - Regulacja nachylenia kolumny kierownicy z zamkiem mechanicznym. - Pneumatyczny fotel
kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. - Podłokietnik przy fotelu kierowcy. - Podwójny fotel
zmiennika, oba fotele z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. - Klimatyzacja kabiny z recyrkulacją powietrza. - Elektrycznie otwierane
szyby. - Tachograf cyfrowy, - Prędkościomierz ze skalą w [km/h]. - Układ audio min. 2 głośników. - Antena zespolona - AM/FM, GSM i GPS.
Zakresy GSM 900 MHz, 1800 MHz i GPRS. - Radio sterowane z koła kierownicy. - Tempomat . - Awaryjny układ hamulcowy (ABS). Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu widoczności. - Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy. - Akustyczny, ostrzegawczy sygnał
cofania. - Immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika. - Podwozie dwuosiowe. - Tylna oś napędzana z
redukcją i regulowanym min. 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie. - Oś przednia: rozmiar opon
315/70R22,5 rozmiar koła 22,5 x 9,00. - Oś tylna: rozmiar opon 315/70R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. - Układ wskaźnika ciśnienia w
ogumieniu. - Ostrzeżenia o ciśnieniu w ogumieniu podawane na wyświetlaczu na tablicy przyrządów. - Przednia oś: rozmiar opon
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315/70R22.5, wskaźnik obciążenia 156/150, indeks prędkości L, zastosowanie: osie skrętne, opór toczenia min B, przyczepność na mokrej
nawierzchni min.B, hałas max 75 dB(A). - Tylna oś: rozmiar opon 315/70R22.5, wskaźnik obciążenia 154/150, indeks prędkości min. L,
zastosowanie: osie napędzane długie dystanse. Oznaczenie ogumienia: opór toczenia min. B przyczepność na mokrej nawierzchni min. B,
hałas max 75 dB. - Silnik wysokoprężny. Moc min. 190 kW przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy min. 1000 Nm przy
1000-1700 obr./min. - Emisja spalin Euro 6. - Układ diagnostyki pokładowej zgodny z wymogami normy OBD-C. - Ręczna skrzynia
biegów, min. 9 biegów (min. 8 biegów + 1 wsteczny). - Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. - Układ
kontroli przyczepności. - Hamulec wydechowy zintegrowany z elektronicznym układem hamulcowym. - Rozstaw osi max. 4,15 m / zwis
tylny min. 1,5 m. - Wysokość podłużnicy 270 mm, grubość 7,0 mm. - Zbiornik paliwa min. 200 litrów. - Błotniki z chlapaczami, zgodne z
dyrektywą 91/226/EEC. - Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC. Zespół świateł tylnych z żarówkami. - Belka sprzęgu, wartość D min 75 kN, wartość Dc min 50 kN, wartość V min 18 kN. Wartość D
złącza przyczepy min 70 kN. - Pneumatyczne złącze przyczepy typu C. - Złącze elektryczne przyczepy 24 V z dwoma gniazdami
7-stykowymi. - Przystawka PTO zamontowana na linii środkowej wału pośredniego skrzyni biegów. - Ładowność min. 11.000 kg. Tabliczka znamionowa EWG. - Separator wilgoci z wkładem filtra i podgrzewaną miską filtra. Panel stanu z ostrzeżeniem o opróżnieniu na
desce rozdzielczej. - Homologacja typu pojazdów kompletnych (WVTA). - Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. Wymagane wyposażenie obowiązkowe podyktowane Polskimi wymogami prawa.
W ogłoszeniu powinno być: 2. parametry techniczne pojazdu: - Pojazd fabrycznie nowy - Dopuszczalna masa całkowita 18 ton. - Kabina
dzienna ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. - Lusterka główne i szerokokątne
ogrzewane elektrycznie. - Bezobsługowe 4-punktowe mechaniczne zawieszenie kabiny ze zintegrowanymi amortyzatorami. - Centralny
zamek drzwiowy. - Minimum 2 piloty i 2 kluczyki z układem transpondera. - Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad
przednią szybą, przydymiona. - Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika. - Lusterko krawężnikowe po
stronie zmiennika. - Lusterko przednie spełniające wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu. - Elektryczna
regulacja lusterek głównych. - Światła do jazdy dziennej. - Dwureflektorowe halogenowe światła przednie. - Reflektory przednie dla ruchu
prawostronnego. - Montowane w zderzaku światła przeciwmgielne. - Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny. - Wyprowadzenie
instalacji swiatła roboczego załączanego z kabiny. - Kolor kabiny zielony. - Osłona dolnego stopnia kabiny, stopnie kabiny i owiewka nie
lakierowane szare, lub czarne. - Kolor podwozia szary, lub czarny. - Lewostronny układ kierowniczy. - Regulacja nachylenia kolumny
kierownicy z zamkiem mechanicznym. - Pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem
bezpieczeństwa. - Podłokietnik przy fotelu kierowcy. - Podwójny fotel zmiennika, oba fotele z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Klimatyzacja kabiny z recyrkulacją powietrza. - Elektrycznie otwierane szyby. - Tachograf cyfrowy, - Prędkościomierz ze skalą w [km/h]. Układ audio min. 2 głośników. - Antena zespolona - AM/FM, GSM i GPS. Zakresy GSM 900 MHz, 1800 MHz i GPRS. - Radio sterowane
z koła kierownicy. - Tempomat . - Awaryjny układ hamulcowy (ABS). - Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu widoczności. Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy. - Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania. - Immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i
przerwaniem obwodu rozrusznika. - Podwozie dwuosiowe. - Tylna oś napędzana z redukcją i regulowanym min. 4-miechowym
zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie. - Oś przednia: rozmiar opon 315/70R22,5 rozmiar koła 22,5 x 9,00. - Oś tylna:
rozmiar opon 315/70R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. - Układ wskaźnika ciśnienia w ogumieniu. - Ostrzeżenia o ciśnieniu w ogumieniu
podawane na wyświetlaczu na tablicy przyrządów. - Przednia oś: rozmiar opon 315/70R22.5, wskaźnik obciążenia 156/150, indeks
prędkości L, zastosowanie: osie skrętne, opór toczenia min B, przyczepność na mokrej nawierzchni min.B, hałas max 75 dB(A). - Tylna oś:
rozmiar opon 315/70R22.5, wskaźnik obciążenia 154/150, indeks prędkości min. L, zastosowanie: osie napędzane długie dystanse.
Oznaczenie ogumienia: opór toczenia min. B przyczepność na mokrej nawierzchni min. B, hałas max 75 dB. - Silnik wysokoprężny. Moc
min. 190 kW przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy min. 1000 Nm przy 1000-1700 obr./min. - Emisja spalin Euro 6. - Układ
diagnostyki pokładowej zgodny z wymogami normy OBD-C. - Ręczna skrzynia biegów, min. 9 biegów (min. 8 biegów + 1 wsteczny). Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. - Układ kontroli przyczepności. - Hamulec wydechowy
zintegrowany z elektronicznym układem hamulcowym. - Rozstaw osi max. 4,15 m / zwis tylny min. 1,5 m. - Wysokość podłużnicy 270
mm, grubość 7,0 mm. - Zbiornik paliwa min. 200 litrów. - Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC. - Zabezpieczenie
przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC. - Zespół świateł tylnych z żarówkami. - Belka
sprzęgu, wartość D min 75 kN, wartość Dc min 50 kN, wartość V min 18 kN. Wartość D złącza przyczepy min 70 kN. - Pneumatyczne
złącze przyczepy typu C. - Złącze elektryczne przyczepy 24 V z dwoma gniazdami 7-stykowymi. - Przystawka PTO zamontowana na linii
środkowej wału pośredniego skrzyni biegów. - Tabliczka znamionowa EWG. - Separator wilgoci z wkładem filtra i podgrzewaną miską
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filtra. Panel stanu z ostrzeżeniem o opróżnieniu na desce rozdzielczej. - Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. Wymagane wyposażenie obowiązkowe podyktowane Polskimi wymogami prawa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data: 2017-09-14, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert Data: 2017-09-15, godzina: 12:00
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