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ZMIANA TREŚCI   
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 
dotyczącej zadania pn.: 

 
 „Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagroŜeniami i 

skutkami katastrof drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego 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.1.7 akapit pierwszy, dotychczasową treść wykreśla się i zastępuje 
następującym brzmieniem:   

„MoŜliwość odłączenia napędu osi przedniej; dopuszcza się zaoferowanie 
pojazdu ze stałym napędem”.  

 

W dziale I SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Zabudowa poŜarnicza: 

- pkt.1.11 dotychczasową treść wykreśla się i zastępuje następującym 
brzmieniem:   

 
„Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na działanie 
dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów – 
pojemność minimum 10% pojemności zbiornika wody z tolerancją +/- 1%. 
Zbiornik musi być wyposaŜony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną 
eksploatację. 



 
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być moŜliwe z poziomu 
terenu i z dachu pojazdu.” 
 
- pkt. 1.25 dotychczasową treść wykreśla się i zastępuje następującym 
brzmieniem: 
 
„Pojazd wyposaŜony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z 
pilota przewodowego lub bezprzewodowego”.  

 
Ponadto w Formularzu ofertowym do wyrazów: (….) dostawy fabrycznie nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie Opolskim o parametrach 
technicznych wg. załącznika do Formularza ofertowego, łącznie z ubezpieczeniem 
OC, AC i NNW do kwoty 10 000 zł. (….)” dopisuje się treść „na okres jednego 
roku”.    

 
Dokonuje się zmiany brzmienia § 1 ust. 3 załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt 
umowy w ten sposób, Ŝe wykreśla się jego dotychczasową treść i zastępuje się 
treścią o brzmieniu:  
 
„Sprzedawca zapewni paliwo i wyposaŜenie w pełnym wymaganym 
przepisami prawa zakresie w celu przetransportowania wozu do siedziby 
Kupującego, oraz pakiet OC, AC i NNW do kwoty 10 000 zł. na okres 
jednego roku”.  
 
W związku z powyŜszym zamieszcza się na stronie internetowej 
www.bip.krapkowice.pl  treść Formularza ofertowego i projektu umowy 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 ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 28 
stycznia 2011 roku do godz. 9:00 a otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 
stycznia 2011 roku o godz. 9:15”  
  
W dniu 24.01.2011 r. w BZP umieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod  
 
Nr: 27195. 
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       Burmistrz 
 
 


