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Szczecin, dnia 09.10.2014 r.  

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. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania  

wraz z wyjaśnieniami: 

 

I. łączność w pojazdach typu furgon. 

Pkt.1.5.4.7 

Pytanie: 

Czy w przypadku gdy fabryczna antena FM znajduje się w szybie lub lusterku można zastosować antenę 

tylko na pasmo GPS/VHF co wiąże się z rezygnacją z zastosowania diplexera ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej anteny tylko na pasmo GPS/VHF (co wiąże się  

z rezygnacją z zastosowania diplexera) w przypadku gdy antena fabryczna FM znajduje się w szybie  

lub lusterku. 

 

Pytanie: 

Jaka ma być długość i gdzie ma być wyprowadzony przewód anteny GPS ? 

Odpowiedź: 

Przewód anteny GPS musi być doprowadzony do zespołu N/O radiotelefonu z zapasem jednego metra. 

 

Pytanie: 

Czy radiostacja DM 4601 ma być zaprogramowana ? 

Odpowiedź: 

Radiotelefon DM4601 lub równoważny Wykonawca dostarczy niezaprogramowany. 
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Pytanie: 

Czy konieczne jest dostarczenie przewodu do programowania radiostacji i programu w przypadku montażu 

Motoroli DM4601. Takie oprogramowanie jest  w posiadaniu pracowników WŁiI, a spełnienie  

tego warunku niepotrzebnie podnosi koszty zakupu pojazdu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rezygnację z dostarczenia przewodu do programowania radiostacji tylko  

w przypadku montażu Motoroli DM4601. Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnej wersji programu 

(CPS) do oprogramowania dostarczonego radiotelefonu. 

 

Pkt.1.5.4.17 Pytanie: 

W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne wykonuje wyspecjalizowany serwis, utratę gwarancji powoduje 

naprawa przez osoby nieupoważnione. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wyrażenia pisemnej zgody na diagnostykę przez pracowników Wydziału Łączności 

i Informatyki KWP w Szczecinie m.in. anteny, kabla antenowego, akcesoriów podłączonych  

do radiotelefonu oraz naprawy instalacji radiowej m.in. wymiany wtyku antenowego, wymiana 

bezpiecznika zasilającego radiotelefon (nie dotyczy to naprawy radiotelefonu) i nie będzie to skutkowało 

utratą gwarancji na podzespoły pojazdu. W razie potrzeby Wykonawca przeszkoli pracowników WŁiI  

na swój koszt w zakresie demontażu m.in. tapicerki, podsufitki lub foteli celem dokonania ww. czynności 

diagnostyczno – naprawczych.   

 

II – wyjaśnienia zapisu w załączniku nr 8.1 

Pkt 1.4.6.22 – zdejmowane orurowanie sekcji cargo do połowy burty. 

W tym przypadku chodzi o łatwe w demontażu orurowanie przestrzeni bagażowej w formie rury 

znajdującej się bezpośrednio za ścianą dzielącą przestrzeń osobową i bagażową oraz dwóch rur 

połączonych z ww. i zamocowanych drugim końcem do obydwu burt, jednak nie dalej niż do połowy ich 

długości. (zdjęcie poglądowe poniżej). 
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Pkt 1.4.6.23 – orurowanie przednie ze zdejmowaną osłoną ściany przedniej. 

Pojazd musi by wyposażony w orurowanie przednie (osłonę) możliwą do demontażu w razie konieczności. 

Wysokość przedmiotowej osłony – do górnej krawędzi świateł przednich. 

 

  

 Termin składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium nie ulega przesunięciu. 


