
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w

Adamowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471696376

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowy Adamów

1.4.2.) Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-070

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ospadamow@gmail.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00085007/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-16 13:10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00083453/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem
napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Adamów.
2. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe pojazdu, które stanowią minimalne wymagania
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Zamawiającego, zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ. 
3. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie minimalnych parametrów techniczno -użytkowych
poprzez wypełnienie Załącznika nr 2 do SWZ. 
4. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania:
a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z
późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, 
b) 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), 
c) rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 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).
d) norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. 
e) musi 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). 
f) musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z
zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020
r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej . Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy „ OSP
Adamów.” oraz wykona i umieści na pojeździe logo projektu dofinansowującego. Numery
operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy.
Oklejenie samochodu wg wzoru-„”linia życia” +korytarz życia.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem
napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Adamów.
2. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe pojazdu, które stanowią minimalne wymagania
Zamawiającego, zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ. 
3. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie minimalnych parametrów techniczno -użytkowych
poprzez wypełnienie Załącznika nr 2 do SWZ. 
4. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania:
a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z
późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, 
b) 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), 
c) rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 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).
d) norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważnych. 
e) musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie
przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw
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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). 
f) musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z
zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020
r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej . Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy „ OSP
Adamów.” oraz wykona i umieści na pojeździe logo projektu dofinansowującego. Numery
operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy.
Oklejenie samochodu wg wzoru-„”linia życia” +korytarz życia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-06-23 11:00

Po zmianie: 
2021-06-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-06-23 11:15

Po zmianie: 
2021-06-24 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-07-22

Po zmianie: 
2021-07-23
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