Sprawa nr OSP.1.2013

Kampinos, dnia 25 czerwca 2013 r.

Modyfikacja SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 6 Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych
modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Sprawa nr
OSP.1.2013 pod nazwą „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego,
pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos” z dnia 20.06.2013 r.,
w następującym zakresie:
1. Treść przed zmianą:
Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 3.7
Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem
łatwozmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki.
Fotel dla kierowcy:
z pneumatyczną regulacją wysokości
z regulacją dostosowania do ciężaru ciała
z regulacją odległości całego fotela
z regulacją odległości samego siedziska
z regulacją pochylenia siedziska
z regulacją pochylenia oparcia
z funkcją tłumienia drgań
2. Treść przed zmianą:
Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 4.20
Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia
- wydajność, min. 3317l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m
- wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 375l/min przy ciśnieniu 40 bar.
1. Treść po zmianie:
Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 3.7
Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem
łatwozmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki.
Fotel dla kierowcy:
z pneumatyczną regulacją wysokości
z regulacją dostosowania do ciężaru ciała
z regulacją odległości całego fotela
z regulacją odległości samego siedziska
z regulacją pochylenia siedziska
z regulacją pochylenia oparcia
z funkcją tłumienia drgań

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie podwozia bez wymienionych powyżej rozwiązań,
jednakże regulacją pochylenia oparcia i odległości całego fotela, co pozwoli na dobranie
optymalnej pozycji do jazdy zarówno dla kierowcy jak i dowódcy.
2. Treść po zmianie:
Załącznik nr 5 do SIWZ pkt 4.20
Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia
- wydajność, min. 3600 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m
- wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 280 l/min przy ciśnieniu 40 bar.

