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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla jednostki OSP w Dziergowicach”. 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

/Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/ Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Dokonano następujące zmiany w siwz: 

 

1. Załącznik do siwz nr 8 opis techniczny. 

Było przed pkt. 2.2 

Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) 

powinien mieć: 

o Kąt natarcia: min. 27 º, 

o Kąt zejścia : min. 25º, 

o Prześwit pod osiami min. 300 mm, 

o Wysokość całkowita pojazdu : max. 3300 mm (z drabiną dwuprzęsłową)  

o Długość całkowita : max 8300 mm  

o Kąt rampowy : min. 24º. 

Jest po zmianach pkt. 2.2 

Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) 

powinien mieć: 

o Kąt natarcia: min. 27 º  26 º, 

o Kąt zejścia : min. 25º  24 º, 

o Prześwit pod osiami min. 300 mm, 

o Wysokość całkowita pojazdu : max. 3300 mm (z drabiną dwuprzęsłową)  

o Długość całkowita : max 8300 mm  

o Kąt rampowy : min. 24º 23 º. 

 

2. Załącznik nr 1 do oferty 

Było przed pkt. 2.2 

Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) 

powinien mieć: 



o Kąt natarcia: min. 27 º, 

o Kąt zejścia : min. 25º, 

o Prześwit pod osiami min. 300 mm, 

o Wysokość całkowita pojazdu : max. 3300 mm (z drabiną dwuprzęsłową)  

o Długość całkowita : max 8300 mm  

o Kąt rampowy : min. 24º. 

Jest po zmianach pkt. 2.2 

Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) 

powinien mieć: 

o Kąt natarcia: min. 27 º  26 º, 

o Kąt zejścia : min. 25º  24 º, 

o Prześwit pod osiami min. 300 mm, 

o Wysokość całkowita pojazdu : max. 3300 mm (z drabiną dwuprzęsłową)  

o Długość całkowita : max 8300 mm  

o Kąt rampowy : min. 24º 23 º. 

 

 
Zmodyfikowane dokumenty opublikowano na stronie internetowej www.bierawa.pl 
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