
Numer ogłoszenia: 247872 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239598 - 2011 data 10.08.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 
624. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1). 
• W ogłoszeniu jest: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 

fabrycznie nowego cięŜkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4 x 4.. 
• W ogłoszeniu powinno być: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o 
napędzie 4 x 4.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego cięŜkiego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego o napędzie 4 x 4 dla Gminy Rewal Samochód - fabrycznie nowy. Rok 
produkcji 2011. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie moŜe przekroczyć 18000 
kg. Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi 
odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
(osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue) Silnik o 
mocy 240 kW.. 

• W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego o napędzie 4 x 4 dla Gminy Rewal Samochód - fabrycznie nowy. Rok 
produkcji 2011. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie moŜe przekroczyć 18000 
kg. Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi 
odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
(osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue) Silnik o 
mocy 240 kW.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, 
pok nr 6 (sekretariat).. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba 
zamawiającego, pok. nr 6 (sekretariat).. 


