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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, 2 oraz 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treści pytań do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z modyfikacją: 

 

Pytanie 1 – (1.4.6.11) 

Czy zamawiający dopuszcza brak możliwości regulacji siedzenia kierowcy w płaszczyźnie góra – 

dół ? 

 

Odpowiedź 1 

Ulega zmianie punkt 1.4.6.11  i uzyskuje brzmienie : 

Regulacja siedzenia kierowcy w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół lub w płaszczyźnie                 

przód - tył oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja  

pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu. 

 

Pytanie 2 -  1.5.3.14 

Czy zamawiający dopuszcza  brak relingów na dachu samochodu ? Ewentualnie zamiast relingów  

czy może być zamontowany bagażnik dachowy. 

 

Odpowiedź 2 

Ulega zmianie podpunkt 1.5.3.14  i uzyskuje brzmienie : 

Relingi na dachu lub instalacja uchwytów pod bagażnik dachowy. 

 

Pytanie 3   

Czy zamawiający dopuszcza gwarancję na zespoły i podzespoły mechaniczne. Elektryczne i 

elektroniczne na okres 36 miesięcy lub 100 000 km ( w zależności co pierwsze nastąpi ).  
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Pytanie 4 

Czy zamawiający dopuszcza gwarancję na powłokę lakierniczą na okres 36 miesięcy  (bez limitu 

kilometrów ) z wyłączeniem skrzyni ładunkowej, która jest objęta 12 miesięczną gwarancją. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza gwarancję na perforację elementów nadwozia na okres 72 miesięcy ( 

bez limitu kilometrów ) z wyłączeniem skrzyni ładunkowej, która jest objęta 36 miesięczną 

gwarancją.  

 

Odpowiedź 3, 4, 5  

Ulega zmianie punkt VI pozycja  nr 1 tabeli  oraz  wprowadza się do tabeli poz. 1a oraz 3a  i 

przedmiotowe punkty uzyskują brzmienie :  

 P.  

PARAMETR:  

 

Parametr: wymagany przez zamawiającego  

Parametr: 

oferowany 

przez 

wykonawcę 

1. Gwarancja na zespoły i 

podzespoły mechaniczne, 

elektryczne i elektroniczne   

min. 24 miesiące licząc od daty odbioru 

pojazdu przez zamawiającego bez limitu 

przebiegu  lub min. 36 miesięcy  licząc od 

daty odbioru pojazdu przez zamawiającego 

przy limicie przebiegu 100 000 km ( w 

zależności co pierwsze nastąpi). 

 

1a. Gwarancja na skrzynię ładunkową  min. 12 miesięcy licząc od daty odbioru 

pojazdu przez zamawiającego   

 

3a. Gwarancja na perforację skrzyni 

ładunkowej  

min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru 

pojazdu przez zamawiającego   

 

 

Pytanie 6 – 1.3.8 

Czy zamawiający dopuszcza kąt zejścia nie mniej niż 22º ? 

 

Odpowiedź 6  

Ulega zmianie punkt 1.3.8  i uzyskuje brzmienie : 

Kąt zejścia nie mniej niż 22º.  

 

Pytanie 7 – 1.4.3.1 

Czy zamawiający dopuszcza  brak regulacji kolumny kierowniczej w płaszczyźnie przód – tył ? 

 

Odpowiedź 7 

Ulega zmianie punkt 1.4.3.1  i uzyskuje brzmienie  

Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył lub góra - dół. 
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Pytanie 8 - (1.3.2.) 

Jaki dokładnie materiał Zamawiający rozumie pod pojęciem „przestrzeń cargo wyścielona 

materiałem antypoślizgowym stopów lekkich” ? I czy Zmawiający dopuszcza wyścielenie 

„przestrzeni cargo” wykładziną z PCV?  

 

Odpowiedź 8  

Podpunkt 1.3.2   pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 9- (1.4.6.23) 

Czy Zamawiający dopuszcza orurowanie przednie, możliwe do demontażu w razie konieczności. 

Wysokość przedmiotowej osłony do dolnej krawędzi świateł przednich?  

 

Odpowiedź 9 

Podpunkt 1.4.6.23   pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 10- (1.5.3.13) 

Czy zamawiający dopuszcza hak holowniczy kulowy o uciągu minimum 2400kg. Wyposażone  

w gniazdo elektryczne 13 punktowe z dokładaną przejściówką 7 punktową ? 

 

Odpowiedź 10  

Ulega zmianie punkt 1.5.3.13  i uzyskuje brzmienie : 

Hak holowniczy kulowy o uciągu minimum 2400 kg. Wyposażony w gniazdo                 

elektryczne 7 punktowe lub gniazdo elektryczne 13 punktowe z dokładną przejściówką 7 

punktową . 

 

 

 Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 

dzień 12.01.2015r. godziny pozostają bez zmian. 

 

 

  


