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Ogłoszenie nr 540175615-N-2020 z dnia 14-09-2020 r.
Mogilno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583572-N-2020
Data: 10/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 12061729400000, ul. Mogilno 224, 33-326 Mogilno, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 184 453 652, e-mail puk@korzenna.pl, faks 184 453 652.
Adres strony internetowej (url): www.pukkorzenna.pl https://bip.malopolska.pl/pukkorzenna

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu (rok produkcji 2020): A – ciągnika rolniczego , B
– wozu asenizacyjnego, spełniającego poniższe wymagania: A. CIĄGNIK ROLNICZY: - Ciągnik fabrycznie nowy, - Moc 150-185 KM (nominalna), - Silnik o
pojemności od 6,0-6,8 l, 6 cylindrów, spełniający normę emisji spalin nie mniej niż Stage 4/Euro 4, - napęd 4x4, - skrzynia biegów minimum 19 biegów do przodu i 6
do tyłu (50 km/h) + wielofunkcyjna elektrohydrauliczna dźwignia z rewersem i ze zmianą półbiegów, - elektrohydrauliczne załączanie napędu przedniej osi, elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego, - programowanie obrotów silnika, - klimatyzacja + ogrzewanie kabiny, - amortyzowana kabina, amortyzowana przednia oś, - wycieraczka tylnej szyby, - regulowana kolumna kierownicy, fotel pneumatyczny obracany + fotel pasażera, - minimum ogumienie przód
480/65R28 lub większe, - minimum ogumienie tył 600/65R38 lub większe, - błotniki przednie skrętne, - zaczep górny automatyczny przestawiany wysokościowo, zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (dolna belka), - EHR tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny, - końcówki hakowe TUZ-a, kat.
.III, - udźwig podnośnika min. 7 000 kg, - regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach, - sterowanie WOM na błotniku, - wyłącznik zasilania, - tylny WOM
- 540/540 eco/1000 obr./min, - minimum 3 pary wyjść hydraulicznych, - oświetlenie na słupkach kabiny ( 2 pary ), - instalacja pneumatyczna dwuobwodowa, - 2
światła ostrzegawcze "kogut", - radio MP3 lub równoważne, - oświetlenie pod dachem kabiny: 2 pary z przodu + 2 pary z tyłu. B. WÓZ ASENIZACYJNY: Pojemność 10 000 l, - Zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo, rama i dyszel resorowany (całość ocynkowana), - Tylny właz – pokrywa włazy na zawiasie
minimum Ø 1600, - Rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem, - Króciec spustowy z zaworem, - Wziernik na tylnej dennicy, - Górny właz minimum Ø 350 mm, Zawór bezpieczeństwa, - Zaczep wymienny Ø 50 mm, - Mechanicznie regulowana stopka podporowa, - Dwie osie resorowane, - Ogumienie minimum 500/60x22,5 Błotnik, - Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania, - Hamulec ręczny postojowy, - Kompresor o wydajności
minimum 6500 l/min, - Napęd minimum 540 obr/min, - Zabezpieczenie przed przelaniem, - Manowakuometr, - Dwa zawory bezpieczeństwa, - Odolejacz – mokry filtr
powietrza, - Główny króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu z zasuwą hydrauliczną umożliwiający, podłączenie węża, - Króciec z tyłu – zaślepiony,
przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej, - Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa, - Wąż 4” (Ø 110 mm), - Uchwyty transportowe na wąż ssawny, - Wąż z
koszem ssącym – chroniący przed zassaniem dużych elementów, - Długość węża ssawnego – 15 mb, - Wałek WOM, - Falochron, - Tylna oś skrętna, - Złącza 4” (typu
strażackie). Wszystkie wyżej wymienione urządzenia mają być fabrycznie nowe oraz posiadać pisemną gwarancję minimum na 24 miesiące oraz certyfikaty
bezpieczeństwa CE (deklaracje zgodności). Ciągnik musi posiadać homologację zgodnie z art.68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
05.108.908. z późniejszymi zmianami). Wóz powinien posiadać deklarację zgodności WE i świadectwo homologacji, umożliwiające zarejestrowanie wozu oraz
dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617). Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Korzenna Sp. z o.o. 33-326 Mogilno 224. W ramach dostawy urządzeń Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych osób wskazanych przez Zamawiającego w
zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia w/w dostawy.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych sprzętu (rok produkcji nie starszy niż 2019): A –
ciągnika rolniczego , B – wozu asenizacyjnego, spełniającego poniższe wymagania: A. CIĄGNIK ROLNICZY: - Ciągnik fabrycznie nowy, - Moc 150-185 KM
(nominalna), - Silnik o pojemności od 6,0-6,8 l, 6 cylindrów, spełniający normę emisji spalin nie mniej niż Stage 4/Euro 4, - napęd 4x4, - skrzynia biegów minimum 19
biegów do przodu i 6 do tyłu (50 km/h) + wielofunkcyjna elektrohydrauliczna dźwignia z rewersem i ze zmianą półbiegów, - elektrohydrauliczne załączanie napędu
przedniej osi, - elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego, - programowanie obrotów silnika, - klimatyzacja + ogrzewanie kabiny, - amortyzowana kabina,
- amortyzowana przednia oś, - wycieraczka tylnej szyby, - regulowana kolumna kierownicy, fotel pneumatyczny obracany + fotel pasażera, - minimum ogumienie
przód 480/65R28 lub większe, - minimum ogumienie tył 600/65R38 lub większe, - błotniki przednie skrętne, - zaczep górny automatyczny przestawiany
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wysokościowo, - zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (dolna belka), - EHR tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny, - końcówki
hakowe TUZ-a, kat. .III, - udźwig podnośnika min. 7 000 kg, - regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach, - sterowanie WOM na błotniku, - wyłącznik
zasilania, - tylny WOM - 540/540 eco/1000 obr./min, - minimum 3 pary wyjść hydraulicznych, - oświetlenie na słupkach kabiny ( 2 pary ), - instalacja pneumatyczna
dwuobwodowa, - 2 światła ostrzegawcze "kogut", - radio MP3 lub równoważne, - oświetlenie pod dachem kabiny: 2 pary z przodu + 2 pary z tyłu. B. WÓZ
ASENIZACYJNY: - Pojemność 10 000 l, - Zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo, rama i dyszel resorowany (całość ocynkowana), - Tylny właz – pokrywa
włazy na zawiasie minimum Ø 1600, - Rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem, - Króciec spustowy z zaworem, - Wziernik na tylnej dennicy, - Górny właz
minimum Ø 350 mm, - Zawór bezpieczeństwa, - Zaczep wymienny Ø 50 mm, - Mechanicznie regulowana stopka podporowa, - Dwie osie resorowane, - Ogumienie
minimum 500/60x22,5 - Błotnik, - Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania, - Hamulec ręczny postojowy, Kompresor o wydajności minimum 6500 l/min, - Napęd minimum 540 obr/min, - Zabezpieczenie przed przelaniem, - Manowakuometr, - Dwa zawory
bezpieczeństwa, - Odolejacz – mokry filtr powietrza, - Główny króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu z zasuwą hydrauliczną umożliwiający, podłączenie
węża, - Króciec z tyłu – zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej, - Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa, - Wąż 4” (Ø 110 mm), - Uchwyty
transportowe na wąż ssawny, - Wąż z koszem ssącym – chroniący przed zassaniem dużych elementów, - Długość węża ssawnego – 15 mb, - Wałek WOM, Falochron, - Tylna oś skrętna, - Złącza 4” (typu strażackie). Wszystkie wyżej wymienione urządzenia mają być fabrycznie nowe oraz posiadać pisemną gwarancję
minimum na 24 miesiące oraz certyfikaty bezpieczeństwa CE (deklaracje zgodności). Ciągnik musi posiadać homologację zgodnie z art.68 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późniejszymi zmianami). Wóz powinien posiadać deklarację zgodności WE i świadectwo homologacji,
umożliwiające zarejestrowanie wozu oraz dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617). Dostarczenie przedmiotu zamówienia do
siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Korzenna Sp. z o.o. 33-326 Mogilno 224. W ramach dostawy urządzeń Wykonawca przeprowadzi szkolenie
wyznaczonych osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie jednak nie później niż 14 dni od daty
dostarczenia w/w dostawy.

2020-09-14, 11:36

