
                         Wrocław, dnia 18.08.2015r. 
 
         

                   Wykonawcy w postępowaniu 
 

ZMIANA SIWZ 
 
Dotyczy: Postępowania: „Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej” ZP/PN/14/15 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 
349), Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieszcza  na  stronie internetowej 
http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=1256  

          na której udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 
II. Wprowadzone zmiany: 

Zamawiający zmienia parametr warunku potencjału technicznego dla II części zamówienia 
dotyczący minimalnej wysokości przestrzeni załadunkowej samochodu typu ciężarowy            
z min. 2,60 m na min 2,40 m. 

 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ: 
 

1. Rozdział VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCYCH 
DOSTAW, ust 1 pkt 3  

 
Było: 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłową realizacje zamówienia: 

   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. 
 

Jest: 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłową realizacje zamówienia: 

   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. 
 

 

2. Załącznik Nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części II, pkt 9 
 
Było: 
 
9.  Wymagane parametry techniczne dla samochodu ciężarowego i przyczepy: 
        
      Samochód ciężarowy: 
      - wyposażenie w platformę samo-wyładowczą 
      - Wymagana możliwość holowania przyczepy towarowej,  którą zapewni wykonawca.  
      - samochód ma mieć możliwość załadunku z boku i z tyłu 
      - Wymagane minimalne wymiary przestrzeni załadunkowej auta typu ciężarowy: 
      7,00 m - długość 
      2,40 m - szerokość 
      2,60 m – wysokość 
      ładowność min. 2 tony. 
    Przyczepa: 
     - 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. 
 
Jest: 

9. Wymagane parametry techniczne dla samochodu ciężarowego i przyczepy: 
        
      Samochód ciężarowy: 
      - wyposażenie w platformę samo-wyładowczą 
      - Wymagana możliwość holowania przyczepy towarowej,  którą zapewni wykonawca.  
      - samochód ma mieć możliwość załadunku z boku i z tyłu 
      - Wymagane minimalne wymiary przestrzeni załadunkowej auta typu ciężarowy: 
      7,00 m - długość 
      2,40 m - szerokość 
      2,40 m – wysokość 
      ładowność min. 2 tony. 
    Przyczepa: 
     - 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. 



 
 
III. Pozostałe Warunki zamówienia pozostają bez zmian. 

 
IV. Zgodnie z  art. 38 ust. 4a pkt. 1)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. 
poz. 349), ponieważ w postępowaniu (o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  

 
V. Termin składania  i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

 
 

Z poważaniem 

Karol Dutczak 

Pełniący Obowiązki Zastępcy Dyrektora Opery Wrocławskiej 

 


