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ZMIANA TREŚCI   
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 
dotyczącej zadania pn.: 

 
 „Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagro Ŝeniami i skutkami katastrof 
drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-ga śniczego dla OSP w Rogowie 

Opolskim ”  
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP z dnia 14.01.2011 r.  
pod numerem: 18245 oraz na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl w dniu 

14.01.2011 r.  
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych - jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zmianami, dokonuję 
zmiany treści SIWZ, w ten sposób, Ŝe: 
 

 W dziale I SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Podwozie z kabiną:  

- pkt.1.6 dotychczasową treść wykreśla się i zastępuje następującym brzmieniem:   

„Silnik spełniaj ący normy czysto ści spalin zgodnie z przepisami ustawy o 
ruchu drogowym, spełniaj ącym norm ę Euro5 z zastosowaniem płynu Ad-Blue 
lub te Ŝ bez konieczno ści stosowania dodatkowych płynów w układzie 
spalinowym minimalna moc 290 KM z tolerancj ą +/- 2%”.   

- pkt.1.16 dotychczasową treść wykreśla się i zastępuje następującym brzmieniem:   

„Rezerwa masy w pełni obci ąŜonego samochodu w stosunku do całkowitej 
dopuszczalnej masy pojazdu podanej w homologacji typu – minimum 5%”   

- pkt.1.7 (2) dotychczasową treść ostatniego akapitu wykreśla się i zastępuje  
następującym brzmieniem:   

  „Zawieszenie: przód – resory paraboliczne, tył – pneum atyczne z mo Ŝliwo ścią 
regulacji wysoko ści; dopuszcza si ę pojazd z mechanicznym zawieszeniem obu osi”.     



- pkt.1.8 dotychczasową treść pierwszego zdania wykreśla się i zastępuje 
następującym brzmieniem:  

  „Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zaw ieszona na 
poduszkach pneumatycznych  lub z zawieszeniem mechanicznym, 
zapewniaj ąca dost ęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 / siedzenia pr zodem 
do kierunku jazdy”.    

  
Ponadto w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy dotychczasową treść:  

„cenę brutto ........................................... zł  
 
słownie:......................................................................................................................
zł, na którą składają się: 
 
- cena netto . ………………………………. zł.  
 
- podatek VAT …….. %, tj.  ……………………….. zł.  
 
- ubezpieczenie (pakiet OC, AC i NNW do kwoty 10 000 zł. ) = 
……………………………….. zł. „ 
 
Zastępuje się treścią o brzmieniu:  
 
„cen ę brutto ...........................................  zł  
 
słownie:........................................... ..................................................................zł, 
na któr ą składaj ą się: 
 
- cena netto . ………………………………. zł.  
 
- podatek VAT 23 %, tj.  ……………………….. zł.  
 
- ubezpieczenie (pakiet OC, AC i NNW do kwoty 10 000 zł. ) = 
……………………………….. zł.” 
 
W związku z powyŜszym zamieszcza się na stronie internetowej 
www.bip.krapkowice.pl  treść Formularza ofertowego z dokonanymi zmianami.  
 

Mając na względzie powyŜsze ulega zmianie zapis w Dziale VII SIWZ „Miejsce oraz 
termin składania i otwarcia ofert”, w ten sposób, Ŝe ulega zmianie termin składania i 
otwarcia ofert. Ustala się, iŜ ofert ę naleŜy zło Ŝyć do dnia  26 stycznia 2011 roku do 
godz. 10:00 a otwarcie ofert nast ąpi w dniu 26 stycznia 2011 roku o godz. 
10:15”  
  
W dniu 21.01.2011 r. w BZP umieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod Nr:  
 
10646-2011. 
        Podpisał: 
       /-/ Andrzej Kasiura 
        Burmistrz 


