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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 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 i 2 oraz   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treści pytania do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz zmianą: 

 
Pytanie 1 - (1.4.5.2) 

Czy zamawiający dopuszcza  opony letnie  z bieżnikiem kierunkowym - na etapie produkcji nie ma 

możliwości sprawdzenia na jakich oponach – kierunkowe , nie kierunkowe ,a także jaka marka opony  

zostanie założona do tego samochodu i  z jakim rokiem produkcji . 

 

Odpowiedź 1 

Ulega zmianie punkt 1.4.5.2  i uzyskuje brzmienie : 

„Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów z bieżnikiem kierunkowym 

lub nie kierunkowym”. 

 

Pytanie 2 -  1.4.5.3 

Czy zamawiający dopuszcza  opony zimowe  z bieżnikiem kierunkowym.  

 

Odpowiedź 2 
Ulega zmianie podpunkt 1.4.5.3  i uzyskuje brzmienie : 

„Komplet 4 kół z ogumieniem zimowym z fabrycznej oferty producenta pojazdów z bieżnikiem 

kierunkowym lub nie kierunkowym”. 

 

Pytanie 3 - 1.4.5.7 

Czy zamawiający dopuszcza opony z innego roku produkcji z obowiązującą gwarancją ( gwarancja na 

opony wynosi 2 lata,  a okres transportowania i  przechowywania  według polskim norm wynosi 3 lata )  

 

Odpowiedź 3  

Ulega zmianie ppunkt 1.4.5.7 i uzyskuje brzmienie : 

„Opony muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 r.”  
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Pytanie 4 -  1.5.3.8  i  1.5.3.9  

Czy zamawiający może określić ilość gniazd zapalniczek z zaślepkami w I rzędzie , przyjmując, że rzędem 

tym jest kabina kierowcy .  

 

Odpowiedź 4  
Podpunkty 1.5.3.8  i  1.5.3.9  opisu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.  

 

Pytanie 5 – 1.3.9 
Czy zamawiający dopuszcza kąt rampowy  23º. 

 

Odpowiedź 5 
Tak, zamawiający dopuszcza kąt rampowy nie mniejszy niż 23º. 

 

Pytanie 6 – 1.4.1.2 

Czy zamawiający dopuści silnik o pojemności 2,0 dm³ ale o mocy 180 KM. 

 

Odpowiedź 6. 
Podpunkt 1.4.1.2  pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 7 – 1.4.4.1  i 1.4.4.2 
Czy zamawiający dopuszcza stały napęd na cztery kola realizowany przez centralny mechanizm różnicowy 

Torsen, przeznaczony na wszystkie rodzaje dróg (użytkowanie na szosie i w terenie). 

Wyjściowe ustawienie sił napędowych 40:60 (przód/ tył), natomiast w trudnych warunkach podział ten 

ulegnie zmianie , zależnie od przyczepności kół do nawierzchni. Maksymalnie na przód może być 

przekazane 80% momentu napędowego ( wówczas na przód 20%).  

Rozdział sił napędowych dla tego typu napędu jest płynnie regulowany za pomocą mechanizmu 

różnicowego typu Torsen. Pozwala to zarówno na bardzo dynamiczną jazdę po szosie, jak i na sprawne 

poruszanie się po nawierzchniach nieutwardzonych. 

Napęd ten posiada również blokadę tylną mechanizmu różnicowego włączaną przyciskiem na konsoli. 

 

Odpowiedź 7  

Nie. Opis przedmiotu zamówienia został dostosowany  do aktualnych potrzeb i wymagań zamawiającego. 

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 

 

 

  


