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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: “ Dostawa używanych samochodów 

specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu” - ZP.01/2019 

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Spółka 

Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. 34-234 Osielec 749, zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu.  

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących 

punktach i załącznikach do SIWZ: 

1. Ust. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Pkt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ppkt I. SAMOCHÓD NR 1 
(ŚMIECIARKA) 1. PODWOZIE punktor ósmy: 

Dotychczasowe brzmienie: 

− dopuszczalna masa całkowita (DCM) nie mniejsza niż 16,0 Mg,  

Nowe brzmienie: 

− dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 16,0 Mg. 

2) Pkt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ppkt II. SAMOCHÓD NR 2 

(ŚMIECIARKA) 1. PODWOZIE punktor siódmy: 

Dotychczasowe brzmienie: 

− dopuszczalna masa całkowita (DCM) nie mniejsza niż 19,0 Mg,  

Nowe brzmienie: 

− dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 19,0 Mg. 
 

3) Pkt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ppkt III. SAMOCHÓD NR 3 
(HAKOWIEC)  

1. PODWOZIE punktor ósmy: 

Dotychczasowe brzmienie: 

− dopuszczalna masa całkowita (DCM) nie mniejsza niż 16,0 Mg,  



Nowe brzmienie: 

− dopuszczalna masa całkowita (DMC) nie większa niż 16,0 Mg. 
 

 

URZĄDZENIE HAKOWE: 

punktor trzeci: 

Dotychczasowe brzmienie: 

− nominalna moc załadunkowa 7 Mg, 

Nowe brzmienie: 

− minimalna moc załadunkowa 7 Mg, 
 

2. Załączniki do SIWZ nr 5, 5a i 5b - wzór opisu samochodów 
specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych stałych, w celu 
potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego 
zamówienia 

Adekwatnie do zmian wyszczególnionych w pkt 1 powyżej, zmianie ulegają 
także załączniki do SIWZ nr 5, 5a i 5b, które zostaną opublikowane w 
aktualnej wersji na stronie Zamawiającego. 

        Tadeusz Tatara 

        Prezes Zarządu 


