Znak sprawy SG.273.5.2020

Jastrzębie-Zdrój, dnia 28.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Zamawiający: Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu - Jastrzębski Zakład Komunalny
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Dworcowa 17d
Pkt.1 ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 22.10.2020 r. otrzymuje brzmienie:
„1) Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu RENAULT
MASTER FWD Pack Clim 3,5 t L3 2.3 dCi 165 E-VI, rok produkcji 2020, o poniższej specyfikacji technicznej:
 dopuszczalna masa całkowita (DMC) – 3,5 tony;
 pojemność silnika 2300 cm3;
 moc silnika 121 kW (165 KM koni mechanicznych) - moc homologacyjna 120kW (163 KM koni mechanicznych);
 silnik wysokoprężny (Diesel);
 samochód winien być wyposażony w manualną skrzynię biegów;
 napęd na przednią oś;
 samochód winien być wyposażony w układ hamulcowy z systemem ABS;
 kabina trzyosobowa (kierowca + 2 pasażerów), siedzenie kierowcy komfortowe, siedzenie pasażera dwumiejscowa ławka pasażerska;
 kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie góra-dół;
 skrzynia ładunkowa aluminiowa z plandeką o wymiarach wewnętrznych: długość: 3800 mm, szerokość: 2100
mm, wysokość: do 1650 mm, konstrukcja dachu lekka aluminiowa;
 skrzynia ładunkowa wyposażona w zbiornik na wodę z dozownikiem mydła oraz skrzynkę narzędziową 35 l;
 burty skrzyni ładunkowej wykonane z aluminium;
 kolor nadwozia (kabiny) – biały mineral:
 tapicerka materiałowa Kompo;
 samochód winien być wyposażony w poduszkę powietrzną dla kierowcy;
 samochód winien być wyposażony w immobilizer;
 radio z zestawem głośnomówiącym i złączem USB;
 silnik samochodu winien spełniać normę czystości spalin Euro 6;
 na dachu kabiny samochodu winna być zainstalowana błyskowa, obrotowa lampa ostrzegawcza („kogut”) koloru
pomarańczowego;
 elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, lusterka dla zabudowy o szerokości 2190-2300
mm;
 klimatyzacja manualna;
 wyposażony w kamerę cofania;
 dwa komplety kół na felgach stalowych (jeden komplet z oponami letnimi, drugi komplet z oponami zimowymi);
 pokrowce na siedzenia;
 dywaniki gumowe;
 gwarancja na okres 2 lat bez limitu kilometrów począwszy od daty odbioru samochodu.”
W pozostałym zakresie ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 22.10.2020 r. pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
/-/ Marek Krakowski
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(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

