
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 8 lub 9 miejscowej” .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330253984

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Komunalna 5

1.4.2.) Miejscowość: Koszalin

1.4.3.) Kod pocztowy: 75-724

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgkkoszalin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.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: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00304008/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 06:06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00290706/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

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: 
Fabrycznie nowy samochód osobowy w wersji 8 lub 9 miejscowej, Wymagany minimalny okres
gwarancji na samochód - 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy, Rok
produkcji 2021 (fabrycznie nowy)
SILNIK
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Rodzaj Turbodiesel (wtrysk bezpośredni)
Pojemność skokowa od 1900 do 2200 cm3
Moc silnika w przedziale 130 - 160 KM , Zamawiający dopuszcza dostawę auta z większą ilością
koni mechanicznych niż podana wartość w opisie przedmiotu zamówienia wartość. 
Zbiornik paliwa minimum 65 litrów
Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający
dopuszcza wartość emisji cząstek stałych do 1,530 mg/km.

Po zmianie: 
Fabrycznie nowy samochód osobowy w wersji 8 lub 9 miejscowej, Wymagany minimalny okres
gwarancji na samochód - 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy, Rok
produkcji 2021 (fabrycznie nowy)
SILNIK
Rodzaj Turbodiesel (wtrysk bezpośredni)
Pojemność skokowa od 1900 do 2200 cm3
Moc silnika w przedziale 130 - 160 KM , Zamawiający dopuszcza dostawę auta z większą ilością
koni mechanicznych niż podana wartość w opisie przedmiotu zamówienia wartość. 
Zbiornik paliwa minimum 65 litrów
Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale II SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający
dopuszcza wartość emisji cząstek stałych do 1,530 mg/km. Zamawiający dopuszcza, aby pojazd
nie posiadał haka holowniczego. Zamawiający dopuszcza, aby pojazd nie był wyposażony w
alarm antywłamaniowy.
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