
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 208608-2015 z dnia 2015-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław 
Przedmiotem zamówienia są usługi transportu drogowego typu BUS i usługi transportu drogowego typu ciężarowy z 
przyczepą na potrzeby Opery Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części: Część I - Usługi... 
Termin składania ofert: 2015-08-21  

 

Numer ogłoszenia: 212142 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208608 - 2015 data 13.08.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3708800, fax. 081 3708852. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3). 

 W ogłoszeniu jest: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie dysponować: I. Dla I części zamówienia: min. 

1 samochodem typu BUS posiadającym miejsca dla min. 7 osób bez kierowcy oraz przestrzeń załadunkową (po 

złożeniu lub usunięciu siedzeń): długość - min. 2,50m; szerokość - min. 1,50m; wysokość - min. 1,30m; II. Dla II 

części zamówienia: min. 1 samochodem typu ciężarowym o wymiarach przestrzeni załadunkowej: długość - min. 

7,00m; szerokość - min. 2,40m, wysokość - min. 2,60m, ładowność min. 2 tony. Samochód ma mieć możliwość 

załadunku z boku i z tyłu, ma być wyposażony w platformę samo-wyładowczą oraz mieć możliwość holowania 

przyczepy towarowej, którą zapewni wykonawca. Parametry przyczepy: - przyczepa dwuosiowa o wymiarach 

przestrzeni załadunkowej: - długość przestrzeni załadunkowej min. 6m - szerokość przestrzeni załadunkowej 

min. 2,40 m - wysokość przestrzeni załadunkowej min, 2,40 m - ładowność min. 1,5 tony.. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie dysponować: I. Dla I części 

zamówienia: min. 1 samochodem typu BUS posiadającym miejsca dla min. 7 osób bez kierowcy oraz przestrzeń 

załadunkową (po złożeniu lub usunięciu siedzeń): długość - min. 2,50m; szerokość - min. 1,50m; wysokość - min. 

1,30m; II. Dla II części zamówienia: min. 1 samochodem typu ciężarowym o wymiarach przestrzeni 

załadunkowej: długość - min. 7,00m; szerokość - min. 2,40m, wysokość - min. 2,40m, ładowność min. 2 tony. 

Samochód ma mieć możliwość załadunku z boku i z tyłu, ma być wyposażony w platformę samo-wyładowczą 

oraz mieć możliwość holowania przyczepy towarowej, którą zapewni wykonawca. Parametry przyczepy: - 

przyczepa dwuosiowa o wymiarach przestrzeni załadunkowej: - długość przestrzeni załadunkowej min. 6m - 

szerokość przestrzeni załadunkowej min. 2,40 m - wysokość przestrzeni załadunkowej min, 2,40 m - ładowność 

min. 1,5 tony. 


