
 

 

 
Drawno, 2019-07-19 

Ochotnicza Straż Pożarna w Drawnie 

ul. Kościuszki 9,  

73-220 Drawno  

 

PIOŚ.271.15.2019.MP     

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

          Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający, Ochotnicza Straż Pożarna w 

Drawnie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 9, 73-220 Drawno dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) sporządzonej do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Drawnie” postępowanie znak: 

PIOŚ.271.15.2019.MP  

 

Poniższe zmiany treści SIWZ należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

Zamawiający informuje, że zmianie treści SIWZ uległ: 

 

 

Część III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 ust. 2.5 (strona 4), który przyjmuje poniższe 

brzmienie: 

  

2.5 Kabina czterodrzwiowa, jednomułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 

1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zawieszona pneumatycznie lub mechanicznie. 

 

Część X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

pkt 2: Termin składania ofert upływa z dniem 23 lipca 2019r. o godz. 11:00.  

pkt 3: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2019 r. o godz.  11.15 w Urzędzie Miejskim w 

Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno (na czas remontu Urzędu: Centrum Informacji 

Turystycznej, ul. Jeziorna 2, 73-220 Drawno). 

pkt 4: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie 

gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności  do terminu otwarcia ofert. Kopertę 

należy oznakować w następujący sposób: 

  

„nazwa i adres Wykonawcy” 

                                                                      „nazwa i adres Zamawiającego” 

 

Oferta na przetarg: 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Drawnie” 

 

Nie otwierać do dnia 23 lipca 2019 r. do godz. 11:15 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 23 lipca 2019r. godz. 11:00. 

Informacja o zmianie SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostały zamieszczone na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.drawno.pl. 

          

              Prezes OSP w Drawnie 

         -/- Robert Lewandowski  

http://www.bip.drawno.pl/

