
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 177662-2012 z dnia 2012-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Węgliniec 
ZADANIE NR 1 - dostawa motopompy poŜarniczej przenośnej 1. Przedmiotem zamówienia 
jest dostawa motopompy poŜarniczej przenośnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia: a) wydajność min. 1200 l/min b) moc silnika min. 6,5 KM... 
Termin składania ofert: 2012-06-06  

 

Numer ogłoszenia: 184166 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 177662 - 2012 data 29.05.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, 
fax. 075 77 12 551. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  
• W ogłoszeniu jest: 2.1.hełm straŜacki (zgodność z normą EN 443/2008) - szt. 20 a) 

kolor biały - fotoluminescencyjny.  
• W ogłoszeniu powinno być: 2.1.hełm straŜacki (zgodność z normą EN 443/2008) - 

szt. 20 a) kolor biały z elementami fotoluminescencyjnymi.  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  
• W ogłoszeniu jest: 2.3. kominiarka straŜacka (spełnia normy EN 13911) - 20 szt. a) 

budowa wielowarstwowa, wykonana bez szwów; b) kolor ciemny, tkanina 
jednobarwna.  

• W ogłoszeniu powinno być: 2.3. kominiarka straŜacka (spełnia normy EN 13911) - 
20 szt. a) budowa wielowarstwowa, wykonana bez szwów; b)tkanina jednobarwna.  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  
• W ogłoszeniu jest: 2.4.1. buty skórzane straŜackie - specjalne (zgodne z normą PN-

EN 345-2) - 20 par a) kolor czarny (moŜliwość zastosowania dodatków odblaskowych 
- fotoiluminestencyjnych srebrno - szare lub Ŝółte), b) wierzch buta - skóra licowa, 
wodoodporne, grubość skóry w przedziale 2,4 - 2,7 mm, c) podeszwa z mieszanki 
gumowej, antypoślizgowa, odporna na oleje, kwasy, przebicia, profil podeszwy tzw. 
samoczyszczący, d) podwójny system zapinania tj. jako dwurzędowo sznurowane z 
systemem wiązań i zamków błyskawicznych zapewniającym dopasowanie obuwia do 
nóg uŜytkownika, e) sznurowadła z materiałów niepalnych, f) wewnątrz membrana 
aktywna w oddychaniu przepuszczająca powietrze, wodoodporna, g) muszą posiadać 
system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skóra a membraną, h) podnoski 
metalowe w części przedniej zabezpieczające palce przed zmiaŜdŜeniem, i) muszą być 



tak skonstruowane aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy j) 
muszą posiadać we wnętrzu podpodeszwę (wyjmowaną wkładkę) dopasowana 
anatomicznie do stopy, absorbującą wilgoć,.  

• W ogłoszeniu powinno być: skresla się podpunkt i) o treści: i) muszą być tak 
skonstruowane aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy.  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część nr 2.  
• W ogłoszeniu jest: 2.1.hełm straŜacki (zgodność z normą EN 443/2008) - szt. 20 a) 

kolor biały - fotoluminescencyjny.  
• W ogłoszeniu powinno być: 2.1.hełm straŜacki (zgodność z normą EN 443/2008) - 

szt. 20 a) kolor biały z elementami fotoluminescencyjnymi.  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część nr 2.  
• W ogłoszeniu jest: 2.3. kominiarka straŜacka (spełnia normy EN 13911) - 20 szt. a) 

budowa wielowarstwowa, wykonana bez szwów; b) kolor ciemny, tkanina 
jednobarwna.  

• W ogłoszeniu powinno być: 2.3. kominiarka straŜacka (spełnia normy EN 13911) - 
20 szt. a) budowa wielowarstwowa, wykonana bez szwów; b)tkanina jednobarwna.  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część nr 2.  
• W ogłoszeniu jest: 2.4.1. buty skórzane straŜackie - specjalne (zgodne z normą PN-

EN 345-2) - 20 par a) kolor czarny (moŜliwość zastosowania dodatków odblaskowych 
- fotoiluminestencyjnych srebrno - szare lub Ŝółte), b) wierzch buta - skóra licowa, 
wodoodporne, grubość skóry w przedziale 2,4 - 2,7 mm, c) podeszwa z mieszanki 
gumowej, antypoślizgowa, odporna na oleje, kwasy, przebicia, profil podeszwy tzw. 
samoczyszczący, d) podwójny system zapinania tj. jako dwurzędowo sznurowane z 
systemem wiązań i zamków błyskawicznych zapewniającym dopasowanie obuwia do 
nóg uŜytkownika, e) sznurowadła z materiałów niepalnych, f) wewnątrz membrana 
aktywna w oddychaniu przepuszczająca powietrze, wodoodporna, g) muszą posiadać 
system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skóra a membraną, h) podnoski 
metalowe w części przedniej zabezpieczające palce przed zmiaŜdŜeniem, i) muszą być 
tak skonstruowane aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy j) 
muszą posiadać we wnętrzu podpodeszwę (wyjmowaną wkładkę) dopasowana 
anatomicznie do stopy, absorbującą wilgoć,.  

• W ogłoszeniu powinno być: Skresla sie podpunkt i) o treści: i) muszą być tak 
skonstruowane aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy.  

 
 


