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Do wszystkich Wykonawców 

 
 
dotyczy: zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w ppostępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę  
samochodów na potrzeby  GOPR 

 

        Działając w oparciu o  art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) , 

zwanej dalej „pzp”,  Zamawiający informuje,  iż w wyniku wyjaśnień treści specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) z dnia 12.07.2021 r.  dokonał zmiany treści SWZ 

w przedmiotowym postępowaniu poprzez: 

 

1) Zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, w zał. Nr 1 do swz 

odpowiednio: 

- w pakiecie nr 1  

pkt 18 tabeli, który otrzymuje brzmienie: Hamulce tarczowe wentylowane na 

przedniej osi, hamulce tarczowe na tylnej osi 

 

- w pakiecie nr 2 

pkt 12 tabeli, który otrzymuje brzmienie: Siedzenia kierowcy  

z  podłokietnikiem, podparciem odcinka lędźwiowego regulowany  w 3 

płaszczyznach, siedzenie dwuosobowe 

 

pkt 19 tabeli, który otrzymuje brzmienie: Hamulce tarczowe wentylowane na 

przedniej osi, hamulce tarczowe na tylnej osi 

 

- w pakiecie nr 3 

pkt 5 tabeli, który otrzymuje brzmienie: Blokada mechanizmu różnicowego 

lub bez blokady mechanizmu różnicowego za to z przełącznikiem trybów pracy 

2WD, Auto i 4WD Lock, w którym to trybie ostatnim napęd jest przenoszony na 

koła tylnej i przedniej osi w stosunku 50:50 do prędkości wynoszącej 80 km/h 

 

pkt 6 tabeli, który otrzymuje brzmienie: Moc silnika co najmniej 115 KM 

pkt 19 tabeli, który otrzymuje brzmienie: Radio 

 

wykreśla się wymóg  w pkt 36 i 41 dot. kamery cofania oraz podgrzewanych 

foteli  

 

Zmieniony opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma  
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2) zmianę w rozdziale XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT, 

treści ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

4. Ofertę w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym  należy złożyć poprzez Platformę do dnia 20.07.2021 r. 

do godziny 15.00. 

 

3) zmianę w rozdziale XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT, treści ust. 1., który 

otrzymuje brzmienie: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2021 r. o godzinie 15.30  przy użyciu systemu 

teleinformatycznego – Platformy, o której mowa w Rozdziale XVII swz, poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na 

miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
 

 

4) zmianę w rozdziale XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, treści ust. 1., który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.08.2021r. 

 

5)  poprzez sprostowanie postanowienia § 6 ust. 2 projektu umowy (zał. nr 

5 do swz) który otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 

odpowiednio dla danego pakietu: 

a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy; 

b) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4  ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki wymiany lub usunięcia wad,  o których mowa w 

§ 5 ust. 4 niniejszej umowy;” 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia nie ulega zmianie 

 

 

 

Naczelnik GOPR 

Jerzy Siodłak 

 

 

 

Zał. do ww. pisma: 

aktualny opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do swz)  dla pakietów nr 1,2,3 



 
 

 
 

 
 

Zał. nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET NR 1 

SAMOCHÓD TYPU BUS DLA GRUPY BIESZCZADZKIEJ- 1 SZT. 
 

  

Marka:  ……………………… 

Model:  ………………………   

Silnik:    …………………….. 
  

Lp.  Wyszczególnienie  J.m.  
Warunki wymagane przez 

zamawiającego dla samochodu  
Warunki oferowane przez  

Wykonawcę dla samochodu  

podać/opisać  
1.  Rok produkcji  -  2021  
2.  Rodzaj silnika  -  Silnik typu Diesel   
3.  

  
Pojemność silnika do 2000 cm

3  -  
Pojemność co najmniej 1950 

cm
3
  

 

4.  
  

Napęd  -  4 x 4  
 

5.  Blokada mechanizmu różnicowego  -  
Włączenie blokady  z 

pozycji kierowcy  
 

6.  Moc silnika  KM  co najmniej 150 KM   

7.  Rozstaw osi   mm  
min 3300 mm   

  
 

8.  Kolor: czerwony  -  TAK   
9.  Samochód 8 osobowy    TAK   

10.  
Zabezpieczenie całego samochodu specjalną folią przeźroczystą odporną na 

zarysowania do wysokości   
okien bocznych  

-  TAK  
 

11.  
Poduszki powietrzne przednia dla kierowcy i pasażera, kurtyny boczne – 

kierowca i pasażer 
-  TAK   

12.  
Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia  i 

wysunięcia  
-  TAK   



 
 

 
 

 
 

13.  
Siedzenia kierowcy i pasażera z  podłokietnikiem, podparciem odcinka 

lędźwiowego regulowany  w 3 płaszczyznach  -  TAK  
 

 

14.  Samochód wyposażony w drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami  
-  TAK   

15.  Samochód wyposażony w prawe i lewe boczne drzwi przesuwne    
  TAK    

16.  ABS    TAK    
17.  ESP    TAK    
18.  EDS    TAK    
19.  Hamulce tarczowe wentylowane na przedniej osi, hamulce tarczowe na 

tylnej osi 
  TAK    

20.  Wspomaganie układu kierowniczego    TAK    

21.  Elektryczne sterowanie i podgrzewanie  lusterek zewnętrznych  
  TAK    

22.  Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi    TAK    
23.  Immobiliser    TAK    

24.  
Fabryczny auto alarm z niezależnym zasilaniem  i czujnik 

dozoru wnętrza    TAK  
  

26.  Tempomat    TAK    

27.  
Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane  ze zderzakiem 

z doświetlaniem zakrętów    TAK    

28.  Wskaźnik temperatury zewnętrznej    TAK    

29.  Komputer pokładowy wskazujący zużycie paliwa i zasięg do tankowania 
 TAK   

30.  Elektrycznie otwierane szyby z przodu    TAK    
31.  Radio fabryczne    TAK    
32.  Głośniki (min. 4 w kabinie kierowcy)    TAK    

33.  

Klimatyzacja trzystrefowa z elektroniczną regulacją,  z dodatkowym 

sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej,   
3-strefowa- dwie listwy wielofunkcyjne  w podsufitce z 

nawiewami i lampkami do czytania  

  TAK  

  



 
 

 
 

 
 

34.  Konsola dodatkowa na desce rozdzielczej pod radiostację    TAK    
35.  Montaż radiostacji i anteny zewnętrznej do radiołączności    TAK    

36.  
Gniazdo zapalniczki 12V w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej  

  TAK  
  

37.  Pełnowymiarowe koło zapasowe    TAK    
38.  Obręcze kół letnich stalowe   TAK    

 

39  
Wyposażony w czujniki parkowania zamontowane  w zderzaku 

przednim i tylnym    TAK    

40  
Samochód wyposażony w  hak holowniczy ze stabilizacją 

toru jazdy przyczepy   TAK  
  

41 

Wyposażenie samochodu w osłonę silnika, skrzyni biegów, zbiornika 

paliwa, mechanizmu różnicowego, osłony układu wydechowego. Osłony 

wykonane  z aluminium min 4mm  
  TAK  

  

42  
Zamontowanie oświetlenia minimum 2 lampami led  w  tylnych drzwiach 

pojazdu umożliwiające oświetlenie tylnej  
części pojazdu po otwarciu drzwi  

  TAK  
  

43  

Belka oświetleniowa led kolor niebieski światła ze sterowaniem o wysokości 

nie większej niż 64 mm, szerokości  
nie większej niż 284 mm i długości nie większej niż 1130 mm    TAK  

  

44 

Dwa światła kierunkowe led koloru niebieskiego   
(co najmniej 4 ledy o wymiarach grubości nie mniejszej niż 21 mm, szerokości 

nie mniejszej niż 51 mm długości nie mniejszej niż 138 mm ) zamontowane z 

przodu pojazdu między światłami głównymi sterowane   
z jednego manipulatora  

  TAK  

  

45 

Dwa światła kierunkowe led koloru niebieskiego   
(co najmniej 4 led o wymiarach grubości nie mniejszej niż 21 mm, szerokości 

nie mniejszej niż 51 mm długości nie  
mniejszej niż 138 mm) zamontowane w klapie tylnej  w górnej części za 

szybą tylnej klapy sterowane   
z jednego manipulatora   

  TAK  

  



 
 

 
 

 
 

46 

Wzmacniacz sygnałowy, 100W, możliwość sterowania sygnalizacją świetlną.  
Trzy sygnały, mikrofon, sterowanie za pomocą manipulatora na spiralnym 

przewodzie, możliwość zmiany modulacji za pomocą manipulatora, 

wyposażony,  w co najmniej 3 syreny  
  TAK  

  

47.  
Oznakowanie samochodu: 

powierzchnie boczna lewa, prawa i tył 
  TAK    

 oklejenie samochodu folią odblaskową koloru niebieskiego pasek o szerokości 
nie węższy niż 14 cm wzdłuż całej długości pojazdu 

 

   

48  Bagażnik dachowy/relingi    TAK    
49 Komplet kół zimowych wraz z felgami 16 cali wzmacniane    TAK    

50  
oferowany pojazd posiada świadectwo homologacji   

  
  TAK    

51 Przyciemnione szyby w przestrzeni pasażerskiej    TAK    
52  Skrzynia biegów automatyczna    TAK    
53  Wyposażenie auta w łańcuchy przeciwśnieżne    TAK    
54 Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne  

bez limitu kilometrów 
 min 2 lata 

 

55 Gwarancja na powłokę lakierniczą  min 3 lata  

56 Gwarancja na perforację nadwozia   min. 6 lat  

 

 

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
 



 
 

 
 

 
 

Zał. nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET NR 2 
 

 

SAMOCHÓD TYPU BUS DLA GRUPY KRYNICKIEJ i GRUPY PODHALAŃSKIEJ - 2 SZT. 

 
Marka:  ………………………….. 

Model:  …………………………..   

Silnik:    …………………………… 
   

Lp. Wyszczególnienie J.m. 

Warunki wymagane przez zamawiającego 

dla samochodu 

Warunki oferowane przez 

Wykonawcę dla samochodu 

podać/opisać 

1.  Rok produkcji - 2021  

2.  Rodzaj silnika - Silnik typu Diesel  

3.  Pojemność silnika do 2000 cm
3
 - Pojemność co najmniej 1950 cm

3
  

4.  Napęd - 4 x 4  

5.  Blokada mechanizmu różnicowego - Włączenie blokady  z pozycji kierowcy  

6.  Moc silnika KM co najmniej 150 KM  

7.  Rozstaw osi   mm 
min 3300 mm   

  

 

8.  Kolor: czerwony - TAK  

9.  Samochód 9 osobowy   TAK  

10.  
Poduszki powietrzne przednia dla kierowcy i pasażera, 

kurtyny boczne – kierowca i pasażer 
- TAK 

 

11.  
Kolumna kierownicy z regulacją  

pochylenia i wysunięcia 
- TAK 

 

12.  

Siedzenia kierowcy z  podłokietnikiem, podparciem 

odcinka lędźwiowego regulowany  w 3 

płaszczyznach, siedzenie dwuosobowe 

- TAK 

 



 
 

 
 

 
 

 

13.  Samochód wyposażony w drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami - TAK  

14.  Samochód wyposażony w prawe boczne drzwi przesuwne      TAK   

15.  ABS   TAK   

16.  ESP   TAK   

17.  EDS   TAK   

18.  Hamulce tarczowe wentylowane na przedniej osi, hamulce 

tarczowe na tylnej osi 

  TAK   

19.  Wspomaganie układu kierowniczego   TAK   

20.  Elektryczne sterowanie i podgrzewanie  lusterek zewnętrznych   TAK   

21.  Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi   TAK   

22.  Immobiliser   TAK   

23.  Wskaźnik temperatury zewnętrznej   TAK   

24.  
Komputer pokładowy wskazujący zużycie paliwa i zasięg do 

tankowania 
 TAK 

  

25.  Elektrycznie otwierane szyby z przodu   TAK   

26.  Radio fabryczne   TAK   

27.  Głośniki min. 4   TAK   

28.  

Klimatyzacja trzystrefowa z elektroniczną regulacją,  z 

dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej,   

3-strefowa- dwie listwy wielofunkcyjne  w 

podsufitce z nawiewami i lampkami do czytania 

  TAK 

  

29.  
Gniazdo zapalniczki 12V w kabinie kierowcy i w kabinie 

pasażerskiej 
  TAK 

  

30.  Pełnowymiarowe koło zapasowe   TAK   

31.  Obręcze kół letnich stalowe   TAK   

 

32.  
Wyposażony w czujniki parkowania zamontowane  w 

zderzaku przednim i tylnym 
  TAK 

  

33.  Bagażnik dachowy/relingi   TAK   



 
 

 
 

 
 

34.  Komplet kół zimowych wraz z felgami 16 cali wzmacniane   TAK   

35.  
oferowany pojazd posiada świadectwo homologacji   

  
  TAK 

  

36.  Skrzynia biegów manualna   TAK   

37.  Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne  
bez limitu kilometrów 

 min 2 lata 
 

38.  Gwarancja na powłokę lakierniczą  min 3 lata  

39.  Gwarancja na perforację nadwozia  min 12 lat  

 
 

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 



 
 

 
 

 
 

Zał. nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET NR 3 
 

SAMOCHÓD OSOBOWO-TERENOWY DO PRZEWOZU PSÓW DLA GRUPY PODHALAŃSKIEJ- 1 SZT. 
 

 

Marka:  ………………………….. 

Model:  …………………………..   

Silnik:           …………………………… 
    
  

Lp. Wyszczególnienie J.m. 

Warunki wymagane przez 

zamawiającego dla 

samochodu 

Warunki oferowane przez 

Wykonawcę dla samochodu 

podać/opisać 

1. Rok produkcji - 2021  
2. Rodzaj silnika - Silnik typu Diesel Euro 6  
3. 

  
Pojemność silnika do 2000 cm

3
 - 

Pojemność co najmniej 

1461 cm
3
 

 

4. 

  
Napęd -                     4 x 4 

 

5. 

Blokada mechanizmu różnicowego lub bez blokady mechanizmu 

różnicowego za to z przełącznikiem trybów pracy 2WD, Auto i 

4WD Lock, w którym to trybie ostatnim napęd jest przenoszony na 

koła tylnej i przedniej osi w stosunku 50:50 do prędkości 

wynoszącej 80 km/h 

- 

Tak  

6. Moc silnika KM co najmniej 115 KM  

7. Rozstaw osi   mm 
min 2676 mm   

  
 

8. Nie dopuszcza się koloru czarnego 

 

- TAK  

9. Samochód 5 osobowy   TAK  

10. 
Klatka do przewożenia psów metalowa, przenośna w tylnej części 

pojazdu - TAK 
 



 
 

 
 

 
 

11. 
Poduszki powietrzne przednia dla kierowcy i pasażera 

- TAK 
 

12. 
Kolumna kierownicy z regulacją 

- TAK 
 

13. 
Przyciemniane szyby 

- TAK 
 

 

14. 
Ilość biegów do przodu 

- 6 
 

15. 
Ilość cylindrów 

 4 
 

16. ABS  TAK  

17. Ilość drzwi  5  

18. Prześwit pojazdu  Co najmniej 210mm  

19. Relingi dachowe  TAK  

20. Wspomaganie układu kierowniczego  TAK  

21. 
Elektryczne sterowanie i podgrzewanie  lusterek zewnętrznych 

 TAK 
 

22. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi  TAK  

23. Immobiliser  TAK  

24. 
kanapa tylna składana z oparciem dzielonym w 

układzie 1/3-2/3  TAK 
 

25. Światła do jazdy dziennej Led  TAK  

26. Wskaźnik temperatury zewnętrznej  TAK  

27. 
Komputer pokładowy wskazujący zużycie paliwa i zasięg do 

tankowania 
 TAK 

 

28. Elektrycznie otwierane szyby z przodu i z tyłu  TAK  

29. Radio  TAK  

30. Głośniki min. 4  TAK  

31. Klimatyzacja  TAK  

32. HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia  TAK  

  33. układ wspomagania nagłego hamowania (AFU)                   TAK   

  34. 
osłona podwozia z przodu i z tyłu w kolorze srebrnym 

                  TAK 
  



 
 

 
 

 
 

35.  koło zapasowe   TAK   

 

36. 
Wyposażony w czujniki parkowania zamontowane  w 

zderzaku   
  TAK 

  

37. 
Samochód wyposażony w  hak holowniczy 

  TAK 
  

38. 

Wyposażenie samochodu w osłonę silnika, skrzyni biegów, 

zbiornika paliwa, mechanizmu różnicowego, osłony układu 

wydechowego. 
  TAK 

  

39. 
Automatycznie włączane świateł 

  TAK 
  

40. 
Światła przeciwmgłowe 

  TAK 
  

41. 

Oznakowanie samochodu: 

powierzchnie boczna lewa, prawa i tył oklejenie samochodu folią 
odblaskową koloru niebieskiego pasek o szerokości nie węższy niż 14 
cm wzdłuż całej długości pojazdu z białymi odblaskowymi napisami 

GOPR PODHALE wewnątrz  niebieskiego paska + emblemat GOPR na 
przednich lewych i prawych drzwiach ,masce i klapie bagażnika 

 

  TAK 

  

42. 
Oferowany pojazd posiada świadectwo homologacji 

  
  TAK 

  

43. Wyposażenie auta w łańcuchy przeciwśnieżne   TAK   

44. Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne  
bez limitu kilometrów 

 min 2 lata 
 

45. Gwarancja na powłokę lakierniczą  min 2 lata  

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić 


