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WYKONAWCY 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

dot. zamówienia na: „Dostawę samochodu terenowego i samochodów dostawczych – 2 

części 
W związku z następującymi  pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii               

w Gdańsku otrzymał w sprawie przedmiotowego postępowania o zamówienie, działając    w 

trybie art. 38 ust. 2,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych   

(Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z p. zm.), wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie 1 

Czy zamawiający, w zadaniu 2, dopuszcza możliwość oferowania pojazdu skrzyniowego o 

rozstawie osi 3137 mm i długości 5114 mm w miejsce wymaganych w SIWZ odpowiednio 

2900/5000mm? 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający dopuszcza, w zadaniu 2, pojazd skrzyniowy o rozstawie osi 3137 mm i 

długości 5114 mm.  W opisie przedmiotu zamówienia jest informacja, że rozstaw osi nie 

może być mniejszy niż 2900mm i tym samym rozstaw osi 3137 mm spełnia wymagania. 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuszcza kierownicę regulowaną w jednej płaszczyźnie? 

 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający nie dopuszcza kierownicy regulowanej w jednej płaszczyźnie. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający dopuszcza samochód bez aktywnego zawieszenia z prześwitem 235 mm? 

 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający dopuszcza samochód bez aktywnego zawieszenia. Zamawiający dokona 

stosownej modyfikacji SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy zamawiający dopuszcza samochód z reflektorami ksenonowymi? 
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Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający dopuszcza samochód z reflektorami ksenonowymi. Zamawiający dokona  

stosownej modyfikacji SIWZ. 

 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuszcza samochód z następującymi systemami ACTS, ABS wraz z 

EBD? 

 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający informuje, że samochód musi posiadać wszystkie systemy wymienione w 

SIWZ lub równoważne. 

 

Pytanie 6 

Czy zamawiający dopuszcza samochód z gwarancją na 36 miesięcy z czego 24 miesiące bez 

limitu kilometrów a w 3-cim roku limit 100 tys. Km? 

 

Odpowiedź na pytanie 6 

Zamawiający nie zmieni postanowień dotyczących gwarancji. Warunki gwarancji zgodnie z 

zapisami SIWZ. 

 

 

Informacja o modyfikacji SIWZ 

 

Część 2 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SIWZ.  

2.2. Część 2 - Dostawa samochodów dostawczych – 4 szt. 

Punkt. 2.2.1. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o 

ładowności do 1,5 tony – 2 szt. o minimalnych parametrach jak w tabeli poniżej,:  

Tabela otrzymuje postać:  

Wymagane minimalne parametry 

1. rok produkcji – 2011 lub2012 

2.  nadwozie –samonośne stalowe z otwartą przestrzenią bagażową (skrzynia), 

możliwość przewozu  osób  min 2 osób w kabinie kierowcy (kabina pojedyńcza) 

3. Regulacja fotela kierowcy 

4. Przestrzeń ładunkowa odkryta z otwieraną min. tylną klapą  

5.  kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, grafitowy, ciemno zielony 

6.  długość samochodu – max. 5500mm 

7. rozstaw osi – minimum  2900 mm 

8. silnik wysokoprężny – min. 100 KM 

9. Paliwo: olej napędowy 

10.  średnie zużycie paliwa (cykl mieszany)– max  10 l/100 km 
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11. Wartość emisji CO2 w cyklu łączonym( wartość uśredniona) w g/km max- 280 

12. Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą Euro 5 

13. Wartość emisji cząstek stałych  zgodnie z normą Euro 5 

14.  układ kierowniczy ze wspomaganiem 

15. skrzynia biegów min 5 biegowa  

16.  min. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 

17. immobilizer 

18. pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe 

19.  fabryczny radioodtwarzacz  

20.  elektrycznie sterowane szyby przód  

21. centralny zamek sterowany pilotem 

22. ABS,  EDS, ASR 

23. pełne koło zapasowe + zestaw narzędzi z podnośnikiem 

24. Ładowność min 0,9 t do max. 1,5 tony 

25. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, osłony 

przeciwbłotne (przód i tył pojazdu) kamizelka odblaskowa.  
  

Część 1. 

2.1.1. Wymagane minimalne parametry techniczne: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup  1 sztuki fabrycznie nowego samochodu terenowego, 

posiadającego świadectwo homologacji, który spełnia następujące minimalne wymagania: 

Tabela z parametrami samochodu otrzymuje postać 

Wymagane minimalne parametry 

1. rok produkcji – 2011 lub2012 

2.  nadwozie  pięciodrzwiowe do przewozu  5 osób 

3.  kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, grafitowy, ciemno zielony 

4.  długość samochodu –max 5000 mm 

5. rozstaw osi – min.2750 mm 

6. silnik wysokoprężny – min. 200 KM 

7.  napęd na 4 koła 

8. Automatyczna skrzynia biegów 

9.  pojemność bagażnika po złożeniu tylnych siedzeń – min. 1000l 

10.  średnie zużycie paliwa – do 10 l/100 km 

11. Wartość emisji CO2 w cyklu łączonym( wartość uśredniona) w g/km max- 250 

g/km 

12. Wartość emisji tlenków azotu - zgodnie z normą Euro 5 

13. Wartość emisji cząstek stałych  zgodnie z normą Euro 5 

14.  układ kierowniczy ze wspomaganiem 

15. czujnik parkowania tył i przód 

16.  czujnik deszczu 

17. Czujnik zmierzchu 
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18.  poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 

19.  boczne poduszki powietrzne z przodu 

20. kurtyny powietrzne 

21.  kierownica wspomagana i regulowana kolumna kierownicy w dwóch 

płaszczyznach 

22.  fotele: kierowcy i pasażera, z regulacją,  

23. Podgrzewane fotele przednie 

24.  światła przeciwmgielne przednie 

25.  elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa  

26.  sygnalizacja niezapiętych pasów 

27.  fabryczny radioodtwarzacz z CD + MP3 

28.  dodatkowe gniazdo zasilające 12V w tylnej części kabiny 

29.  elektrycznie sterowane szyby przód i tył 

30.  elektrycznie składane i podgrzewane  lusterka zewnętrzne 

31.  reflektory :co najmniej ksenonowe 

32.  zdalnie sterowany centralny zamek 

33.  obręcze kół min 18” 

34. ABS, Wspomaganie hamowania awaryjnego EBA, System stabilizacji przyczepy 

TSA, System stabilizacji pionowej RSC, układ kontroli stabilności DSC, 

elektroniczna kontrola trakcji ETC, system kontroli zjazdu HDC  (lub 

równoważne) 

35.  Tempomat 

36. Hak holowniczy składany 

37. Prześwit (mm) min 180 mm 

38. Głębokość brodzenia (mm) min 700mm 

39. Kierownica wielofunkcyjna 

40. Blokada mechanizmu różnicowego  

41. Możliwość zamontowania wyciągarki 

42. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, osłony 

przeciwbłotne (przód i tył pojazdu) kamizelka odblaskowa 

43. Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem 

44. Stopnie boczne zewnętrzne 

45. Relingi dachowe 

46. Podgrzewana szyba tylna z wycieraczką 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 
oraz budżetu państwa 

 
 

        

     

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W GDAŃSKU  
ul. Na Stoku 50 
80-958 Gdańsk 
Tel. 58 302 32 52 
Fax.  58 302 39 62 
http://www.gdansk.wiw.gov.pl/ 

Zmianie ulega formularz w załączniku nr 4  

Część 1 – dostawa samochodu terenowego – 1 szt. 

który otrzymuje postać: 

 

Minimalne  wymagane  parametry Spełnia (TAK/NIE)  
Podać parametry  takie jak 
wymiary, moc silnika, zużycie 
paliwa, emisja CO2, jakie 
reflektory 

1) rok produkcji – 2011 lub2012  
2) nadwozie  pięciodrzwiowe do przewozu  5 osób  

3) kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno 

szary, grafitowy, ciemno zielony 
 

4) długość samochodu –max 5000 mm  
5) rozstaw osi – min.2750 mm  
6) silnik wysokoprężny – min. 200 KM  
7) napęd na 4 koła:   

                                                             STAŁY  

                                                załączny  
                         Brak napedu na 4 koła  

8) Automatyczna skrzynia biegów  
9) pojemność bagażnika po złożeniu tylnych 

siedzeń – min. 1000l 
 

10) średnie zużycie paliwa – do 10 l/100 km  
11) Wartość emisji CO2 w cyklu łączonym( wartość 

uśredniona) w g/km max- 250 g/km 
 

12) Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą 

Euro 5 
 

13) Wartość emisji cząstek stałych  zgodnie z normą 

Euro 5 
 

14) układ kierowniczy ze wspomaganiem  
15) czujnik parkowania tył i przód  
16) czujnik deszczu  
17) Czujnik zmierzchu  
18) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera  

19) boczne poduszki powietrzne z przodu  
20) kurtyny powietrzne  
21) kierownica wspomagana i regulowana kolumna 

kierownicy w dwóch płaszczyznach 
 

22) fotele: kierowcy i pasażera, z regulacją,   
23) Podgrzewane fotele przednie  
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24) światła przeciwmgielne przednie  
25) elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa   

26) sygnalizacja niezapiętych pasów  
27) fabryczny radioodtwarzacz z CD + MP3  
28) dodatkowe gniazdo zasilające 12V w tylnej 

części kabiny 
 

29) elektrycznie sterowane szyby przód i tył  
30) elektrycznie składane i podgrzewane  lusterka 

zewnętrzne 
 

31) reflektory  (należy wskazać jakie np. 

ksenonowe, Bi- ksenonowe) 
 

32) zdalnie sterowany centralny zamek  

33) obręcze kół min 18”  

34) ABS, Wspomaganie hamowania awaryjnego 

EBA, System stabilizacji przyczepy TSA, 

System stabilizacji pionowej RSC, układ 

kontroli stabilności DSC, elektroniczna kontrola 

trakcji ETC, system kontroli zjazdu HDC  (lub 

równoważne) 

 

35) Tempomat  
36) Hak holowniczy składany  
37) Prześwit (mm) min 180 mm  
38) Głębokość brodzenia (mm) min 700mm  

39) Kierownica wielofunkcyjna  
40) Aktywne zawieszenie z możliwością 

zwiększenia prześwitu do 300mm (należy 

wskazać jaki rodzaj zawieszenia- stały, 

aktywny- do ilu mm) 

 

41) Blokada mechanizmu różnicowego   
42) Możliwość zamontowania wyciągarki  
43) Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka 

pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne (przód 

i tył pojazdu) kamizelka odblaskowa 

 

44) Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem 

narzędzi i podnośnikiem 
 

45) Stopnie boczne zewnętrzne  

46) Relingi dachowe  
47) Podgrzewana szyba tylna z wycieraczką  
48) Pokrowce wodoodporne na siedzenia  
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Model oferowanego samochodu ……………………….. producent…………………… 
 

 

 

 

…………………………………………….................................................................................. 

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 
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Zmianie ulega formularz w załączniku nr 4  

 

Część 2 - dostawa samochodów dostawczych – 4 szt. 

 

Samochód dostawczy  skrzyniowy o ładowności do 1,5 tony – 2 szt. 

który otrzymuje postać: 

 

Minimalne wymagane parametry Spełnia (TAK/NIE)  

Podać parametry takie jak 

wymiary, moc silnika, zużycie 

paliwa, emisja, CO2 

1. Rok produkcji – 2011 lub 2012  

2. Nadwozie – samonośne stalowe z otwartą 

przestrzenią bagażową, możliwość przewozu osób 

min 2 osób w kabinie kierowcy (kabina pojedyncza) 

 

3. Regulacja fotela kierowcy  

4. Przestrzeń ładunkowa odkryta z otwieraną min. 

tylną klapą  

 

5. Kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, 

grafitowy, ciemno zielony 

 

6. Długość samochodu – max 5500 mm  

7. Rozstaw osi – min. 2900 mm  

8. Silnik wysokoprężny – min. 100 KM  

9. Paliwo: olej napędowy  

10. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany) – max  10 

l/100 km 

 

11. Wartość emisji CO₂ 
12.  w cyklu łączonym (wartość uśredniona) w g/km  

max - 280 

 

13. Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą Euro 

5 

 

14. Wartość emisji cząstek stałych zgodnie z normą 

Euro 5 

 

15. Układ kierowniczy ze wspomaganiem  

16. Skrzynia biegów min 5 biegowa   

17. Min. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera  

18. Immobilizer  

19. Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, 

trójpunktowe 

 

20. Fabryczny radioodtwarzacz   

21. Elektrycznie sterowane szyby przód   

22. Centralny zamek sterowany pilotem  
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23. ABS,  EDS, ASR  

24. Pełne koło zapasowe + zestaw narzędzi z 

podnośnikiem 

 

25. Ładowność min 0,9 t do max. 1,5 tony  

26. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej 

pomocy, osłony przeciwbłotne (przód i tył pojazdu), 

kamizelka odblaskowa  

 

 

 

Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent…………………… 

 

 

 

…………………………………………….................................................................................. 

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

W pozostałych przypadkach zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 


