
 

 

Bytom Odrzański, dnia 22 marca 2022 r. 

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 

Nasz znak: ZP.271.2.2022 

ZMIANY  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wsparcie służb 

ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze 
specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański”. 

 
 
Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w następstwie zadanych przez 
wykonawców pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje 
informację o zmianach w treści SWZ – a ściślej w obrębie Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Obejmują ona zagadnienia, poruszone w treści 
odpowiedzi na poniższe pytania wykonawców: 
 

 

Pytanie 1  
W punkcie III.28 OPZ Zamawiający wymaga prądownicy o wydajności od 130 do 400 l/min. 
Czy Zamawiający dopuści prądownicę o zakresie regulacji 100 do 400 l/min posiadającą 
świadectwo CNBOP i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania prądownicy o zakresie regulacji 100 do 400 l/min. 
 
Pytanie 2 
W punkcie III.48 OPZ Zamawiający wymaga narzędzia ratowniczego, czy Zamawiający 
dopuści urządzenie, którego dystans rozpierania wynosi z końcówkami kombi nie mniej niż 
215 mm, a dystans z końcówkami do podważania nie mniej niż 184 mm?. 
 

 
Odpowiedź 2 
W punkcie III.48 OPZ wystąpiła oczywista omyłka pisarska, winno być: 
„Narzędzie ratownicze pozwalające na cięcie, rozpieranie, wyważanie, rozrywanie o 
wymiennych końcówkach. 
Uniwersalne narzędzie ratownicze o parametrach: 
- maksymalna siła cięcia – nie mniejsza niż 155 kN 
- siła cięcia – nie mniejsza niż 150 kN 
- rozwarcie ramion – końcówki kombi – nie mniejsze niż 205 mm 
- siła rozpierania w obszarze od 28 do 700 kN 
- dystans rozpierania – końcówki kombi – nie mniejszy niż 215 mm 
- dystans rozpierania – końcówki do podważania – nie mniejszy niż 184 mm 
- waga (bez akumulatora) – max. 10 kg 
Uniwersalne narzędzie ratownicze powinno posiadać w komplecie: 
- końcówki kombi – 2 szt. 
- końcówki do wyważania – rozrywania – 2 szt. 



 

- baterię litowo-jonową zasilającą o parametrach 25,2V/3,9Ah – 1 szt. 
- ładowarkę do baterii 230V-50Hz – 1 szt. 
Gwarancja na cały zestaw ww. sprzętu Min. 24 m-ce 
Cały zestaw narzędzi hydraulicznych jednego producenta 
 Wszystkie elementy zestawu narzędzi hydraulicznych muszą współpracować ze sobą 
bez żadnych dodatkowych akcesoriów”. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do 
przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża: 

 
1)termin składania ofert, z dnia 12 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 na dzień: 15 kwietnia 2022 
r., godz. 10.00. 
 
2)termin otwarcia ofert, z dnia 12 kwietnia 2022 r. godz. 11.00 na dzień: 15 kwietnia 2022 r., 
godz. 11.00. 
 
3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: 13 lipca 2022 r.  
 

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, wskazanego wyżej 
załącznika nr 1 SWZ, stanowią integralną część SWZ i zostają udostępnione na stronie 
internetowej postępowania, tj. www.bip.bytomodrzanski.pl. Mając na uwadze art. 137 ust. 4 
p.z.p. zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym 
mowa w art. 90 ust. 1 p.z.p. Zamawiający dokonuje także stosownych zmian na miniPortalu.  
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