
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa (leasing finansowy) fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo- drogowej 

dla Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Bio Star Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320737738

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bogusława IV, 15

1.4.2.) Miejscowość: Stargard

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 5733536

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@biostar.stargard.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biostar.stargard.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: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00209321/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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: 
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo - drogowej o objętości kosza zasypowego do 1 m3 wraz z osprzętem do
zamiatania i zimowego utrzymania chodników.
Przedmiotowa zamiatarka chodnikowo – drogowa winna być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym) rok produkcji
nie starszy niż 2021/2022 rok.
1) Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody.
2) Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony. 
3) Długość całkowita maksymalnie 3900 mm. 
4) Szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1100 mm. 
5) Wysokość pojazdu maksymalnie 2100 mm (bez światła sygnalizacyjnego).
Układ napędowy i jezdny.
1) Rozstaw osi maksymalnie 1500 mm.
2) Wewnętrzny promień skrętu – maksymalnie 950 mm.
3) Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji.
4) Napęd hydrostatyczny na 4 koła.
5) Rozmiar opon min 10 cali.
6) Zewnętrzna średnica zawracania pomiędzy ścianami – maksymalnie 4500 mm

Po zmianie: 

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo - drogowej o objętości kosza zasypowego do 1 m3 wraz z osprzętem do
zamiatania i zimowego utrzymania chodników.
Przedmiotowa zamiatarka chodnikowo – drogowa winna być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym) rok produkcji
nie starszy niż 2021/2022 rok.
1) Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody.
2) Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony. 
3) Długość całkowita maksymalnie 3900 mm. 
4) Szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1212 mm. 
5) Wysokość pojazdu maksymalnie 2100 mm (bez światła sygnalizacyjnego).
Układ napędowy i jezdny.
1) Rozstaw osi maksymalnie 1500 mm.
2) Wewnętrzny promień skrętu – maksymalnie 950 mm.
3) Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji.
4) Napęd hydrostatyczny na 4 koła.
5) Rozmiar opon min 10 cali.
6) Zewnętrzna średnica zawracania pomiędzy ścianami – maksymalnie 4500 mm

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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