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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 570049-N-2019

Data: 05/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Drawnie, Krajowy numer identyfikacyjny 812651217, ul. Kościuszki 

9, 73-220  Drawno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48957682533, e-mail

osp_drawno@vp.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.drawno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje:Dostawę fabrycznie nowego,

specjalistycznego samochodu (średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego), który musi

spełniać wymagania: a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z

2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu

wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i

życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.

U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), b) Rozporządzenia ministrów: Spraw

Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29
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marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej

i straży pożarnej(Dz. U. z 2019 r., poz. 594), c) Polskiej Normy: PN-EN 1846-1 i PN-EN

1846-2 2 (lub równoważnych)- posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w

ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr

143, poz. 1002, z późn. zm). -Samochód musi być fabrycznie nowy, napędzany silnikiem o

zapłonie samoczynnym, napęd 4x4. -Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu

gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i

wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. -Kabina czterodrzwiowa, jednomułowa,

zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku

jazdy), zawieszona pneumatycznie lub pneumatycznie. -Zabudowa pożarnicza wykonana z

materiałów odpornych na korozję. -Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów. Zbiornik

środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z

materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i

modyfikatorów. -Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min. Zlokalizowana z

tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanymi drzwiami żaluzjowymi, umożliwia

podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego i podanie wody do zbiornika

samochodu. Układ posiadać ma możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do linii

tłocznych, działka, szybkiego natarcia, zraszaczy. -Samochód wyposażony w wysuwany

pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy o wysokości min. 4,5 m od podłoża, na

którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, zasilany z

instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w

samochodzie z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm.

-Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim w 2 egzemplarzach. -Książka serwisowa.

-Samochód specjalistyczny powinien posiadać wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji

pojazdu, w szczególności certyfikaty i deklaracje przewidziane polskim prawem sporządzone

w języku polskim.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje:Dostawę fabrycznie nowego,
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specjalistycznego samochodu (średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego), który musi

spełniać wymagania: a)Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.

U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, -

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), b)

Rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej,

Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i

używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej

Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej(Dz. U. z 2019 r., poz. 594),

c) Polskiej Normy: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 2 (lub równoważnych)- posiadać ważne

świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski

wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn.

zm). -Samochód musi być fabrycznie nowy, napędzany silnikiem o zapłonie samoczynnym,

napęd 4x4. -Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-

gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może

przekraczać 16000 kg. -Kabina czterodrzwiowa, jednomułowa, zapewniająca dostęp do

silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zawieszona

pneumatycznie lub pneumatycznie. -Zabudowa pożarnicza wykonana z materiałów

odpornych na korozję. -Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów. Zbiornik środka

pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z

materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i

modyfikatorów. -Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min. Zlokalizowana

z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanymi drzwiami żaluzjowymi, umożliwia

podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego i podanie wody do zbiornika

samochodu. Układ posiadać ma możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do linii

tłocznych, działka, szybkiego natarcia, zraszaczy. -Samochód wyposażony w wysuwany
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pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy o wysokości min. 4,5 m od podłoża, na

którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, zasilany z

instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w

samochodzie z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000

lm. -Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim w 2 egzemplarzach. -Książka

serwisowa. -Samochód specjalistyczny powinien posiadać wszystkie dokumenty

potrzebne do rejestracji pojazdu, w szczególności certyfikaty i deklaracje przewidziane

polskim prawem sporządzone w języku polskim.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.4

W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Tak

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -Pojazd wyposażony w urządzenie

sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Inny sposób: Ofertę należy

złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie

gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

Adres: Urząd Miejski w Drawnie,ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno (na czas remontu

Urzędu: Centrum Informacji Turystycznej, ul. Jeziorna 2, 73-220 Drawno), sekretariat
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Urzędu I piętro.
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