
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa używanego pojazdu elektrycznego typu van na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów

Stałych sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rokicka 5A

1.4.2.) Miejscowość: Tczew

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 58 532 10 25

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.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: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028274/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-07 07:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00027132/01

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: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. używanego pojazdu typu van z napędem
elektrycznym, zwanego dalej w SWZ pojazdem.Pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w
2016 r. Przebieg pojazdu nie większy niż 35 000 km.2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia:1 Typ - Van (fu rgon)2 Skrzynia biegów - Automatyczna 3 Układ kierowniczy -
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Wielofunkcyjna kierownica - Układ kierowniczy lewostronny, - Wspomaganie układu
kierowniczego,4 Napęd - Elektryczny - Moc silnika – min. 60 KM5 Hamulce - ABS, ESP6 Kabina
- Przystosowana do ruchu prawostronnego - Elektrycznie sterowane szyby przednie, -
Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne - Liczba miejsc włącznie z kierowcą – 2 osoby -
Klimatyzacja - Fotele przednie ogrzewane - Centralny zamek z pilotem - Zabudowane,
oryginalne fabryczne radio CD/MP3, Bluetooth z wbudowanym wyświetlaczem + nawigacją -
Komputer pokładowy - Czujniki parkowania tył - Przyciemnione tylne szyby - System Airbag -
Klimatyzacja - Ogrzewanie postojowe - Tapicerka siedzeń - fabryczna7 Wyposażenie dodatkowe
- Komplet opon letnich - Przewód do ładowania pojazdu (ładowanie standardowe + ładowanie
szybkie)8 Gwarancja - Minimum 12 miesięcy

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. używanego pojazdu typu van z napędem
elektrycznym, zwanego dalej w SWZ pojazdem.Pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w
2016 r. Przebieg pojazdu nie większy niż 35 000 km.2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia:1 Typ - Van (fu rgon)2 Skrzynia biegów - Automatyczna 3 Układ kierowniczy -
Wielofunkcyjna kierownica - Układ kierowniczy lewostronny, - Wspomaganie układu
kierowniczego,4 Napęd - Elektryczny - Moc silnika – min. 60 KM5 Hamulce - ABS, ESP6 Kabina
- Przystosowana do ruchu prawostronnego - Elektrycznie sterowane szyby przednie, -
Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne - Liczba miejsc włącznie z kierowcą – 2 osoby lub 3
osoby - Klimatyzacja - Fotele przednie ogrzewane - Centralny zamek z pilotem - Zabudowane,
oryginalne fabryczne radio CD/MP3, Bluetooth z wbudowanym wyświetlaczem + nawigacją -
Komputer pokładowy - Czujniki parkowania tył - Przyciemnione tylne szyby (jeżeli występują) lub
zabudowa bez tylnych szyb - System Airbag - Klimatyzacja - Ogrzewanie postojowe - Tapicerka
siedzeń - fabryczna7 Wyposażenie dodatkowe - Komplet opon letnich - Przewód do ładowania
pojazdu (ładowanie standardowe + ładowanie szybkie)8 Gwarancja - Minimum 12 miesięcy
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