Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 43826-2015 z dnia 2015-02-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Swarzędz
Zamówienie poniżej progów unijnych 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5-32 realizowana w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską z...
Termin składania ofert: 2015-03-09
Numer ogłoszenia: 49304 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43826 - 2015 data 27.02.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax. (061)
65 12 211.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
• W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5-32 realizowana w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 pn.: Wsparcie techniczne OSP we Swarzędzu poprzez zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. 2. Pojazd musi spełniać
wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
(t.j.Dz.U. z 2012 r. Nr 198 poz. 1137 ze zmianami). 3. Pojazd musi posiadać świadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. Z 2009 r. nr
178, poz. 1380, ze zm.). Należy załączyć do oferty kserokopię aktualnego świadectwa
dopuszczenia na oferowany pojazd. 4. Kompletne świadectwo dopuszczenia należy
dołączyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. 5. Pojazd zabudowany i
wyposażony musi spełniać wymagania rozporządzenia ministrów Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby
Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2011 r. nr165poz.992); - Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 z 2003 r. poz. 262 z późniejszymi zmianami) 6.
Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniającego rozporządzenie 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 2010 r. nr 85 poz. 553,
ze zmianami). Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi
zawarty jest w rodziale 2 SIWZ..

• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5-32 realizowana w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 pn.: Wsparcie techniczne OSP we Swarzędzu poprzez zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. 2. Pojazd musi spełniać
wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
(t.j.Dz.U. z 2012 r. Nr 198 poz. 1137 ze zmianami). 3. Pojazd musi posiadać świadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. Z 2009 r. nr
178, poz. 1380, ze zm.). Należy załączyć do oferty kserokopię aktualnego świadectwa
dopuszczenia na oferowany pojazd. 4. Kompletne świadectwo dopuszczenia należy
dołączyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. 5. Rozporządzenie
ministrów: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, finansów oraz sprawiedliwości z dnia
17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i
używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej,
Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2014, poz. 1421)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 z 2003 r. poz. 262
z późniejszymi zmianami) 6. Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe
określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie 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
2010 r. nr 85 poz. 553, ze zmianami). Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia wraz z
parametrami technicznymi zawarty jest w rodziale 2 SIWZ..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 09.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020
Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 11.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek
1, 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu..

