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ZZ-2380-133/14 

informacja na stronę internetową 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów 

osobowych terenowych typu pick-up nieoznakowanych, dwóch samochodów osobowych typu furgon 

nieoznakowanych wraz z jedną przyczepą lekką dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,  

które po doposażeniu wejdą w skład Mobilnego Stanowiska Reagowania Kryzysowego jako specjalistyczne 

ratownicze samochody i przyczepa, jako mobilne stanowisko prowadzenia akcji ratowniczej zgodnie z wnioskiem  

o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

RPOWZ/4.5.2/2013/1 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w następującym zakresie: 

 

I. w załączniku nr 8.1 do SIWZ  

w punkcie 1.4.1.1 – jest „ Silnik spełniający co najmniej normę spalin Euro 5” – ma być „ Silnik diesel 

spełniający co najmniej normę spalin Euro 5”. 

W punkcie 1.4.1.2 - jest „pojemność skokowa nie mniejsza  niż 2,5 dm
3 

w ujęciu handlowym”
 
– ma być 

„pojemność skokowa nie mniejsza  niż 3,0 dm
3
 w ujęciu handlowym”, 

W punkcie 1.5.3.9 – jest „Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zasilane bez względu na położenie 

włącznika zapłonu, o prądzie obciążenia min. 10 A, zamontowane: 

a) I rząd siedzeń – 1 szt., 

b) II i III rząd siedzeń – 1 szt. 

Ma być - Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,  

o prądzie obciążenia min. 10 A, zamontowane: 

  a) I  rząd siedzeń – 2 szt., 

  b)  II  rząd siedzeń – 1 szt., 

  c) w przestrzeni bagażowej – 1 szt. 

W punkcie 1.5.4.1 – dopisuje się „W zakres wyposażenia przedmiotu zamówienia wchodzi również 

kamuflowany mikrofon do skrytego nadawania”. 

W punkcie 1.5.4.2. –  dopisuje się „ Kamuflowany mikrofon do skrytego nadawania oraz kamuflowany  

przycisk nadawania musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu w pierwszym rzędzie siedzeń od strony 

pasażera. Miejsce i sposób instalacji nastąpi po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego”. 
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II. w  załączniku 8.2 do SIWZ:     

W punkcie 1.3.2 – jest „Wysokość maksymalna pojazdu 2000mm” – ma być „Wysokość maksymalna pojazdu 

2100mm”, 

W punkcie 1.4.1.1 – jest „ Silnik o zapłonie samoczynnym diesel spełniający co najmniej normę spalin Euro 5” 

– ma być „ Silnik benzynowy spełniający co najmniej normę spalin Euro 5” 

W punkcie 1.4.1.3-  jest „ Maksymalna moc silnika nie mniejsza niż 170 Km”  - ma być „ Maksymalna moc 

silnika nie mniejsza niż 190 Km” .  

W punkcie 1.4.1.5 – jest „ Napęd 4x4 – dołączany” – wykreśla się zapis 

W punkcie 1.5.3.9 – jest „Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zasilane bez względu na położenie 

włącznika zapłonu, o prądzie obciążenia min. 10 A, zamontowane: 

a) I rząd siedzeń – 1 szt., 

b) II rząd siedzeń – 1 szt. 

c) III rząd siedzeń – 1 szt. 

Ma być - Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,  

o prądzie obciążenia min. 10 A, zamontowane: 

  a) I  rząd siedzeń – 2 szt., 

  b) ) II  rząd siedzeń – 1 szt., 

  c)  III rząd siedzeń – 1 szt. 

W punkcie 1.5.4.1 – dopisuje się „W zakres wyposażenia przedmiotu zamówienia wchodzi również 

kamuflowany mikrofon do skrytego nadawania”. 

W punkcie 1.5.4.2. – dopisuje się „ Kamuflowany mikrofon do skrytego nadawania oraz kamuflowany  przycisk 

nadawania musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu w pierwszym rzędzie siedzeń od strony pasażera. 

Miejsce i sposób instalacji nastąpi po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego”. 

W punkcie 1.5.5.6 ppkt a-  jest „ wytwarzania co najmniej 3 rodzaje dźwięków, 4 rodzaje dźwięków”-  ma być 

„ wytwarzania 4 rodzajów dźwięku” 

 

 Termin składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium ulega przesunięciu do dnia 

27.10.2014 r. godziny pozostają bez zmian. 


