
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 60665-2016 z dnia 2016-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wręczyca Wielka 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego strażackiego samochodu bojowego typu 

średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej, wyposażonego w 

podwozie drogowe z napędem 4 x 4 - uterenowionym, skrzynia redukcyjna do jazdy... 

Termin składania ofert: 2016-06-16  

 

Numer ogłoszenia: 79639 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60665 - 2016 data 31.05.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, woj. śląskie, tel. 34 

3170245, fax. 34 3170215. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego strażackiego 

samochodu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy 

Wielkiej, wyposażonego w podwozie drogowe z napędem 4 x 4 - uterenowionym, 

skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, kabina jednomodułowa czterodrzwiowa, 

silnik wysokoprężny o mocy min. 240 KW, pojazd wyposażony m.in.: w system ABS, 

autopompę, wyciągarkę, układ wodno - pianowy. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

34.14.42.10-3 wozy strażackie 2. Szczegółowy opis oraz warunki sprzętowe i 

techniczne przedmiotu zamówienia określa Zał. Nr 6 do SIWZ (Wymagania dla 

nowego samochodu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we 

Wręczycy Wielkiej). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy 

konkretnych produktów, wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych 

podmiotów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów 

równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto 

w dokumentacji przetargowej. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy 

Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zagwarantują realizację 

zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających te materiały, produkty i wyroby. Złożone 

dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 3. Okres gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę na pojazd, zabudowę i zamontowane elementy jest 

jednym z kryteriów oceny i musi wynosić co najmniej 24 miesiące. Ustala się okres 

rękojmi równy okresowi gwarancji. 4. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie dla 

przedmiotowej dostawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=60665&rok=2016-05-31


Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także ze 

środków samorządu Województwa Śląskiego. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego 

strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we 

Wręczycy Wielkiej, wyposażonego w podwozie drogowe z napędem 4 x 4 - 

uterenowionym, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, kabina jednomodułowa 

czterodrzwiowa, silnik wysokoprężny o mocy min. 213 kW, pojazd wyposażony 

m.in.: w system ABS, autopompę, wyciągarkę, układ wodno - pianowy. Wspólny 

słownik zamówień (CPV): 34.14.42.10-3 wozy strażackie 2. Szczegółowy opis oraz 

warunki sprzętowe i techniczne przedmiotu zamówienia określa Zał. Nr 6 do SIWZ 

(Wymagania dla nowego samochodu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej we Wręczycy Wielkiej). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują 

nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenia sugerujące wyroby 

konkretnych podmiotów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, 

a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów 

równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto 

w dokumentacji przetargowej. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy 

Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zagwarantują realizację 

zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających te materiały, produkty i wyroby. Złożone 

dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 3. Okres gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę na pojazd, zabudowę i zamontowane elementy jest 

jednym z kryteriów oceny i musi wynosić co najmniej 24 miesiące. Ustala się okres 

rękojmi równy okresowi gwarancji. 4. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie dla 

przedmiotowej dostawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także ze 

środków samorządu Województwa Śląskiego. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5. 

 W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, 

ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 

ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM. W zakresie potwierdzenia, że 

oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: - inne dokumenty Ważne świadectwo dopuszczenia 

do użytkowania samochodu w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wystawione 

przez CNBOP. 

 W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH 

POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY 

BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM. W zakresie 

potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: NIE DOTYCZY. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca 

Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, sekretariat pokój nr 1. 



 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy 

Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, sekretariat pokój nr 

1. 

 


