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Do wszystkich Wykonawców
dotyczy: zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia w ppostępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pojazdów
czterokołowych oraz pojazdu sześciokołowego na potrzeby GOPR

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1710) ,
zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w opisie przedmiotu
zamówienia – w pakiecie nr 1 i w pakiecie nr 2, stanowiącym zał. nr 1 do swz jak
niżej:
Pakiet nr 1 – zał. Nr 1 do swz Opis przedmiotu zamówienia :
W tabeli:
-w poz. 3
z:
pojemność z 500-600 cm3
zmienia się na :
pojemność 500-650 cm3 o mocy nie większej niż 48 KM
-w poz. 21
z:
Prześwit 2790 mm
zmienia się na :
Prześwit min. 2790 mm
Pakiet nr 2 – zał. Nr 1 do swz Opis przedmiotu zamówienia:
W tabeli:
- poz. 21
z:
Prześwit 2790 mm, rozstaw osi 2080mm
zmienia się na:
Prześwit 2790 mm, rozstaw osi 2285 mm
- poz. 23
z:
Waga pojazdu do 578kg /suchego/
zmienia się na:
Waga pojazdu do 597 kg /suchego/

- poz. 26
z:
Napęd alternatywny – gąsienice dedykowane do pojazdu
zmienia się na:
Napęd alternatywny -gąsienice dedykowane do pojazdu wraz z modułem oraz
mocowaniem
W załączeniu aktualny opis przedmiotu zamówienia-odpowiednio dla danego pakietu- zał.
nr 1 do swz.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego na
zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.09.2022 godz. 15.00.
W związku z powyższym:
- rozdział XVII pkt. 4 SWZ 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 22.09.2022 r. do godziny 15.00.”
- rozdział XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. o godzinie 15.15, 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.”
- rozdział XIX pkt 1 swz otrzymuje 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 21.10.2022.”
W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia nie ulega zmianie.
Naczelnik GOPR
Jerzy Siodłak

Zał.
aktualny opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do swz -odpowiednio dla danego pakietu

Zał. Nr 1 do swz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET NR 1
POJAZDY CZTEROKOŁOWE– 2 szt.

Lp.

Wymagane parametry techniczne pojazdu

Parametry oferowane
Potwierdzić (poprzez TAK)
lub/i
podać/opisać parametry
( w miejscu gdzie są wskazane
wartości od-do/
minimalne/maksymalne)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dwuosobowy pojazd czterokołowy fabrycznie nowy rok produkcji
2022 lub rok modelowy 2023 z homologacją, przystosowany do
rejestracji
Fotel pasażera łatwo demontowalny z dedykowanymi uchwytami,
podnóżki dla pasażera
Pojemność 500-650 cm3 o mocy większej niż 48 KM
Rozrusznik elektryczny, inteligentna kontrola przepustnicy z
trybami zmiany z manetki kierownicy
Wciągarka na linie miękkiej o udźwigu co najmniej 1500 kg
Hak holowniczy z przyłączem do przyczepy
Gniazdko 12V w konsoli przedniej, złącze 15A z tyłu pojazdu
Bagażnik przedni -udźwig 45 kg i tylny – 90 kg
Lusterka, sygnał dźwiękowy
Przystosowanie do rejestracji pojazdu / kierunkowskazy, sygnał
ostrzegawczy, dźwiękowy/ do poruszania się po drogach
publicznych
Podgrzewane manetki kierownicy
Osłony manetek kierownicy - handbary
Zainstalowane sygnały świetlne LED w układzie 2 +2 i dźwiękowe
pojazdu uprzywilejowanego w ruchu z przodu i tyłu pojazdu
Sterowanie sygnalizacją posiadająca funkcję naprzemiennego
używania samego oświetlenia niebieskiego bez sygnałów
dźwiękowych z możliwością płynnego dołączenia sygnałów
dźwiękowych
Płyty ślizgowe z przodu i pod pojazdem, osłony wahaczy przednich
i tylnych
Orurowanie przednie i tylne - bumpers
Chlapacze tylne
Szyba przednia
Rozstaw osi co najmniej 1450mm
Skrzynia biegów CVT z pozycją P,R,N,H,L , napęd 2x4 i 4x4,
hamowanie silnikiem
Zawieszenie przednie: podwójne wahacze poprzeczne, zawieszenie
tylne: niezależne TTI, wahacze wleczone , hamulce
hydrauliczne

21.
22.
23.
24.

Prześwit min. 2790 mm
Podwyższenie bagażnika przedniego i tylnego od 12 do 15 cm
Waga /suchego/ pojazdu do 420kg
Prędkość do 60 km/h

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem
osobistym* przez:
………………………………………………………………………………………….
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Zał. Nr 1 do swz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET NR 2
POJAZD SZEŚCIOKOŁOWY- 1 SZT.
Lp.

Wymagane parametry techniczne pojazdu

Parametry oferowane
Potwierdzić (poprzez TAK)
lub/i
podać/opisać parametry
( w miejscu gdzie są
wskazane wartości oddo/
minimalne/maksymalne)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Dwuosobowy pojazd sześciokołowy fabrycznie nowy rok
produkcji 2022 lub rok modelowy 2023 z homologacją,
przystosowany do rejestracji
Fotel pasażera łatwo demontowalny z dedykowanymi
uchwytami, podnóżki dla pasażera
Pojemność 850 do 1000 cm3,
Rozrusznik elektryczny, inteligentna kontrola przepustnicy z
trybami zmiany z manetki kierownicy
Wciągarka na linie miękkiej o udźwigu co najmniej 1500 kg
Hak holowniczy z przyłączem do przyczepy
Gniazdko 12V w konsoli przedniej, złącze 15A z tyłu pojazdu
Bagażnik przedni -udźwig 45 kg i tylny – 318 kg
Lusterka, sygnał dźwiękowy
Przystosowanie do rejestracji pojazdu / kierunkowskazy, sygnał
ostrzegawczy, dźwiękowy/ do poruszania się po drogach
publicznych
Podgrzewane manetki kierownicy
Osłony manetek kierownicy - handbary
Zainstalowane sygnały świetlne LED w układzie 2 +2 i
dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego w ruchu z przodu i tyłu
pojazdu
Sterowanie sygnalizacją posiadająca funkcję naprzemiennego
używania samego oświetlenia niebieskiego bez sygnałów
dźwiękowych z możliwością płynnego dołączenia sygnałów
dźwiękowych
Płyty ślizgowe z przodu i pod pojazdem, osłony wahaczy
przednich i tylnych
Orurowanie przednie - bumpers
Oświetlenie LED
Szyba przednia
Napęd na 4 koła lub 6 kół z automatyczną blokadą mechanizmu
różnicowego
Skrzynia biegów CVT z pozycją P,R,N,H,L , napęd 4x4 i 6x6,
hamowanie silnikiem
Zawieszenie: łukowe podwójne ramię ze stabilizatorem oraz
podwójne skrętne ramię wleczone niezależne TTI2 ze
stabilizatorem, hamulce hydrauliczne
Prześwit 2790 mm, rozstaw osi 2285 mm

22.
23.
24.
25.
26.

Podwyższenie bagażnika przedniego od 12 do 15 cm
Waga pojazdu do 597 kg /suchego/
Skrzynia ładunkowa ze ścianami bocznymi , klapą tylną oraz 4
punktami w rogach do mocowania ładunku
Prędkość do 60 km/h
Napęd alternatywny -gąsienice dedykowane do pojazdu wraz z
modułem oraz mocowaniem

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem
osobistym* przez:
………………………………………………………………………………………….
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

