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Ogłoszenie nr 540070468-N-2019 z dnia 10-04-2019 r.
Miedźna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529935-N-2019
Data: 26.03.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miedźna, Krajowy numer identyfikacyjny 27625829100000, ul. ul. Wiejska 131, 43-227
Miedźna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2116338, 2116196, 2116160, e-mail
info@miedzna.pl, faks 322 116 089.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzna.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.miedzna.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Miedźna. Zamówienie obejmuje następujące
pozycje z podziałem na części: CZĘŚĆ A: 1. wąż strażacki tłoczny – średnica 52 mm – 62 szt. 2.
wąż strażacki tłoczny średnica 75 mm – 62 szt. 3. wąż strażacki tłoczny średnica 110 mm – 32
szt. 4. waż strażacki ssawny średnica 110 mm – 2 szt. 5. mostek przejazdowy – 8 szt. 6. kosz
ssawny / smok prosty średnica 110 mm – 1 szt. 7. hełm strażacki bojowy – 19 szt. 8. Ubrania
strażackie specjalne bojowe – 47 kpl. 9. Buty gumowe specjalne – 40 par. 10. latarka strażacka z
uchwytem nahełmowym – 26 szt. 11. zestaw PSP R-1 z doposażeniem – 2 kpl. 12. doposażenie

10.04.2019, 13:26

2z3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/816edacc-474c-4f50-a603-83c1...

zestawu PSP R-1 – 1 kpl. 13. parawan ochronny do osłony miejsc wypadków – 5 kpl. 3.2.2.
CZĘŚĆ B: 1. płaszcz przeciwdeszczowy / kurtka – 57 szt. 2. wentylator oddymiający – 1 szt.
3. suchy kombinezon do pracy w wodzie – 2 szt. 4. wodery, spodniobuty – 2 pary. 5. zapora
przeciwpowodziowa 10 metrów- 2 szt. 6. zapora przeciwpowodziowa 20 metrów – 2 szt.
CZĘŚĆ C: 1. drabina dwurzędowa, aluminiowa – 1 szt. 2. drabina teleskopowa – 1 szt. 3.
pilarka do drewna – 6 szt. 4. piła ratownicza – 2 szt. 5. flary ostrzegawcze – 2 kpl. 6. czujnik
bezruchu – 4 szt. CZĘŚĆ D: 1. radiotelefon bazowy – 1 szt. 2. radiotelefon przenośny ręczny
– 4 szt. 3. przenośny radiotelefon cyfrowy – 1 szt. CZĘŚĆ E: 1. Łódź płaskodenna z
wyposażeniem – 1 kpl. 2. przyczepa z możliwością rejestracji przyczepy – 1 szt. CZĘŚĆ F 1.
Zestaw ratownictwa drogowego – 1 szt. CZĘŚĆ G: 1. system „woda – lód” urządzenie
ratownicze – 1 kpl. CZĘŚĆ H: 1. Quad – 1 szt. CZĘŚĆ I: 1. Urządzenie do suszenia węży – 1
szt. CZĘŚĆ J: 1. silnik zaburtowy – 1 szt. CZĘŚĆ K: 1. motopompa szlamowa – 1 szt.
CZĘŚC L: 1. pompownia spalinowa popowodziowa – 1 kpl. Dla każdej z ww części
przedmiot zamówienia obejmuje również: a) dostawę urządzenia na miejsce wskazane przez
Zamawiającego (tj. siedziba Zamawiającego -Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227
Miedźna – po dokonaniu odbioru i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru – na
miejsce wskazane przez Zamawiającego nie dalej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.). b)
przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi, użytkowania i konserwacji urządzeń. c)
przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów stanowiących dowód należytego
wykonania przedmiotu umowy tj. atesty, karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i
konserwacji, wszystkie w języku polskim. d) serwis maszyn i urządzeń w okresie gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na
potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Miedźna. Zamówienie obejmuje
następujące pozycje z podziałem na części: CZĘŚĆ A: 1. wąż strażacki tłoczny – średnica 52
mm – 62 szt. 2. wąż strażacki tłoczny średnica 75 mm – 62 szt. 3. wąż strażacki tłoczny
średnica 110 mm – 32 szt. 4. waż strażacki ssawny średnica 110 mm – 2 szt. 5. mostek
przejazdowy – 8 szt. 6. smok prosty średnica 110 mm – 1 szt. 7. hełm strażacki bojowy – 19
szt. 8. Ubrania strażackie specjalne bojowe – 47 kpl. 9. Buty gumowe specjalne – 40 par. 10.
latarka strażacka z uchwytem nahełmowym – 26 szt. 11. zestaw PSP R-1 z doposażeniem – 2
kpl. 12. doposażenie zestawu PSP R-1 – 1 kpl. 13. parawan ochronny do osłony miejsc
wypadków – 5 szt. CZĘŚĆ B: 1. płaszcz przeciwdeszczowy / kurtka – 57 szt. 2. wentylator
oddymiający – 1 szt. 3. suchy kombinezon do pracy w wodzie – 2 szt. 4. spodniobuty – 2 pary.
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5. zapora przeciwpowodziowa 10 metrów- 2 szt. 6. zapora przeciwpowodziowa 20 metrów
– 2 szt. CZĘŚĆ C: 1. drabina dwuprzęsłowa wysuwana za pomocą sznurka– 1 szt. 2.
drabina teleskopowa – 1 szt. 3. pilarka do drewna – 3 szt. 4. pilarka do drewna – 3 szt. 5.
piła ratownicza – 2 szt. 6. flary ostrzegawcze – 2 kpl. 7. czujnik bezruchu – 4 szt. CZĘŚĆ
D: 1. radiotelefon bazowy – 1 szt. 2. radiotelefon przenośny ręczny – 4 szt. 3. przenośny
radiotelefon cyfrowy – 1 szt. CZĘŚĆ E: 1. Łódź płaskodenna z wyposażeniem – 1 kpl. 2.
przyczepa z możliwością rejestracji przyczepy – 1 szt. CZĘŚĆ F 1. Zestaw ratownictwa
drogowego – 1 szt. CZĘŚĆ G: 1. system „woda – lód” urządzenie ratownicze – 1 kpl.
CZĘŚĆ H: 1. Quad – 1 szt. CZĘŚĆ I: 1. Urządzenie do suszenia węży – 1 szt. CZĘŚĆ J: 1.
silnik zaburtowy – 1 szt. CZĘŚĆ K: 1. motopompa szlamowa – 1 szt. CZĘŚć L: 1.
pompownia spalinowa popowodziowa – 1 kpl. Dla każdej z ww części przedmiot
zamówienia obejmuje również: a) dostawę urządzenia na miejsce wskazane przez
Zamawiającego (tj. siedziba Zamawiającego -Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131,
43-227 Miedźna – po dokonaniu odbioru i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru –
na miejsce wskazane przez Zamawiającego nie dalej niż 20 km od siedziby
Zamawiającego.). b) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi, użytkowania i
konserwacji urządzeń. c) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów
stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy tj. atesty, karty
gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji, wszystkie w języku polskim. d) serwis
maszyn i urządzeń w okresie gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 4 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data 09.04.2019 godz. 12.00
W ogłoszeniu powinno być: data: 18.04.2019 godz. 10.00
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