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UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
dla jednostki OSP w Opatówku.  
 

OSP Opatówek informuje, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację ww. zadania złożył zapytania do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 

W związku z powyższym OSP Opatówek przekazuje poniżej treść pytań i udziela 

odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu o wysokości 3180 mm, jednak  

z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącą 3286 mm? Powyższe wynika z faktu,  

iż wartość podana na świadectwie dopuszczenia uwzględnia najwyższą możliwą wysokość, 

tj. z drabiną, której Zamawiający nie bierze pod uwagę przy określaniu wysokości pojazdu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 

Dodatkowo OSP Opatówek informuje, że wprowadza następujące zmiany do SIWZ: 

1. W rozdziale I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) W pkt 2 ppkt 2.8 zapis:  

"Oferta na: dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego dla jednostki OSP w Opatówku. Nie otwierać przed dniem  
7 sierpnia 2019 roku godz. 10:00". 
zmienia się na: 

"Oferta na: dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego dla jednostki OSP w Opatówku. Nie otwierać przed dniem  
8 sierpnia 2019 roku godz. 10:00". 

2) W pkt 10 ppkt 10.2 zapis:  

"Termin składania ofert upływa dnia 7 sierpnia 2019 roku o godz. 9:45." 

zmienia się na:  

"Termin składania ofert upływa dnia 8 sierpnia 2019 roku o godz. 9:45." 

 



3) W pkt 13 ppkt 13.1 zapis:  

"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  

w dniu 7 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim Gminy 

Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 w sali nr 15." 

zmienia się na:  

"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  

w dniu 8 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim Gminy 

Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 w sali nr 15." 
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