
 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI 
SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.  

  z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 
PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY 

na realizację zamówienia sektorowego  

o wartości poniżej 428 000 euro 

pn.: 
 

„Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową techniczną i wyposażeniem  

na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie” 

 

Sprawa nr 3/ZS/DZ/2021 

 

 działając zgodnie z § 54 ust. 3, Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Tramwaje 

Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/DZ/2021 

Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie 

z dnia 1 marca 2021 r., modyfikuje treść SP, w następujący sposób:  

 

I. Zmienia dotychczasowy zapis ujęty w SP w rozdz. XIX pkt 3 (tabela) – „PODWOZIE 

SAMOCHODOWE”, w kol. nr 3 – w poz. 10 – na zapis o treści: „70-100 litrów zamykany 
kluczykiem z możliwością plombowania wlewu lub zabezpieczony poprzez zamknięcie drzwi 
pojazdu”. 

II. Zmienia dotychczasowe zapis ujęty w SP w załączniku nr 4 do SP – w pkt I – 

„Parametry techniczne – PODWOZIE SAMOCHODOWE”, w kol. nr 3 i 4 – w poz. 11 – 

na zapis o treści:  

• w kol. 3 – w poz. 11: „70-100 litrów zamykany kluczykiem z możliwością plombowania 
wlewu lub zabezpieczony poprzez zamknięcie drzwi pojazdu”’, 

• w kol. 4 – w poz. 11: „Zbiornik paliwa o pojemności ……. litrów, zamykany kluczykiem  
z możliwością plombowania wlewu lub zabezpieczony poprzez zamknięcie drzwi pojazdu”’. 

III. Pozostałe zapisy SP wraz z załącznikami nie ulegają zmianie. 

IV. Niniejsza zmiana jest integralną częścią SP. 

 

 
 

PREZES ZARZĄDU 

 

 Krystian Wawrzyniak 
 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 4 do SP. 

         



 

                                                                                                                    Załącznik nr 4 do SP 

  ………………………..……. 

   (pieczęć wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
potwierdzające spełnienie przez oferowaną dostawę wymagań 

 określonych przez zamawiającego 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

..................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

..................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na: 

„dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną i wyposażeniem na potrzeby 

Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”, oświadczam(my), że: 
 

Samochód ciężarowy, który oferuję(my) spełnia wymagania określone przez zamawiającego i posiada 

następujące parametry techniczne: 

I.  Parametry techniczne 

Wymagane przez Zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę 

PODWOZIE SAMOCHODOWE 

1 Rok produkcji 2020 lub 2021 Rok produkcji: …………..…. r. 

2 

Dopuszczalna 

masa 
całkowita 

do 3500 kg Dopuszczalna masa całkowita: ……………… kg 

3. 
Długość 

pojazdu 
4700-5700 mm Długość pojazdu: ………………. mm 

4. 

Długość 

przedziału 

technicznego 

Minimum 2600 mm Długość przedziału technicznego: …………….. mm 

5. 

Wysokość 

przedziału 

technicznego 

1800-2500 mm Wysokość przedziału technicznego: ……………….. mm 

6. Ilość drzwi   

5 (w tym drzwi kabiny – 2, drzwi 

przesuwane – 1, tylne drzwi 

dwuskrzydłowe – 1 kpl.) 

Ilość drzwi: ……………, w tym: 

- kabiny: …………. 

- drzwi przesuwane: ……….. 

- tylne, dwuskrzydłowe: …………… 

7. Ilość miejsc  3 Ilość miejsc: ……………….. 

8. Silnik 

Wysokoprężny  

z turbodoładowaniem o mocy 80-

120 kW, pojemność skokowa 1,9-
2,5 dm3, emisja spalin  

EURO-6 

Silnik: 

- wysokoprężny z turbodoładowaniem: TAK/NIE* 

- moc: ……….. kW 
- pojemność skokowa: ………. dm3 

- emisja spalin: EURO-……. 

9. Zawieszenie  
Wzmocnione zawieszenie tylne  
i przednie 

Zawieszenie wzmocnione tylne i przednie: TAK/NIE* 
 

10. 
Koła 
pojedyncze 

(205-235)/(65-75)R 16  
z kompletem opon zimowych 

Koła pojedyncze ……….……/…….….. R 16  
- komplet opon zimowych: TAK/NIE* 



 

11. 
Zbiornik 
paliwa  

70-100 litrów, zamykany 
kluczykiem z możliwością 

plombowania wlewu lub 

zabezpieczony poprzez zamknięcie 
drzwi pojazdu 

Zbiornik paliwa o pojemności: …………… litrów, 
zamykany kluczykiem z możliwością plombowania 

wlewu lub zabezpieczony poprzez zamknięcie drzwi 

pojazdu 

12. 
Układ 
hamulcowy 

Hamulce tarczowe, układ ABS  
i ESP 

Hamulce tarczowe, układem ABS i ESP: TAK/NIE* 
 

13. Kabina 

• pomarańczowa (RAL 2011), 

• 2 lusterka wsteczne, 

podgrzewane, sterowane 

elektrycznie z kabiny, 

• listwa ostrzegawcza na dachu 

kabiny zawierająca światła 

błyskowe (LED) 

i podświetlany napis 

„POGOTOWIE TECHNICZNE”,  

uruchamiana z kabiny, 

• strzała świetlna składana  

i rozkładana elektrycznie, 

zmontowana na dachu 

zabudowy z panelem 

sterującym w kabinie. 

Wyświetlane sygnały: strzała 

prawa, strzała lewa, krzyż 

ALBO listwa ostrzegawcza 

kierunkowa zawierające 4-6 

punktów świetlnych (LED)  

z tyłu zabudowy, 

• kabina zamykana centralnym 

zamkiem, 

• pokrowce na siedzeniach, 

• dywaniki podłogowe 

gumowe, 

• radio samochodowe, 

• dodatkowo światła do jazdy 

dziennej LED, 

• apteczka samochodowa, 

• trójkąt ostrzegawczy, 

• podnośnik hydrauliczny 3 t, 

• klucz do kół, 

• zewnętrzna sygnalizacja 

akustyczna cofania, 

• czujniki parkowania: przednie 

i tylne, 

• gaśnica samochodowa  

w kabinie 2 kg, 

• klimatyzacja, 

• osłony przeciwbłotne, 

• zestaw głośnomówiący, 

• automatyczna skrzynia 

biegów. 

• barwa pomarańczowa (RAL 2011): TAK/NIE* 

• 2 lusterka wsteczne podgrzewane, sterowane 

elektrycznie z kabiny: TAK/NIE* 

 

• listwa ostrzegawcza na dachu kabiny zawierająca 

światła błyskowe (LED) i podświetlany napis 

„POGOTOWIE TECHNICZNE”, uruchamiana  

z kabiny: TAK/NIE* 

 

 

• strzała świetlna składana i rozkładana 

elektrycznie, zmontowana na dachu zabudowy  

z panelem sterującym w kabinie. Wyświetlane 

sygnały: strzała prawa, strzała lewa, krzyż  

      ALBO  

      listwa ostrzegawcza kierunkowa zawierająca 4-6  

      punktów świetlnych (LED) z tyłu zabudowy:  

      STRZAŁA/LISTWA 

(2 opcje do wyboru - niepotrzebną skreślić) 

 

• kabina zamykana centralnym zamkiem: 
TAK/NIE* 

• pokrowce na siedzeniach: TAK/NIE* 

• dywaniki podłogowe, gumowe: TAK/NIE* 

 

• radio: marka:…………, model …………….. 

• dodatkowo światła do jazdy dziennej LED: 

TAK/NIE* 

• apteczka samochodowa: TAK/NIE* 

• trójkąt ostrzegawczy: TAK/NIE* 

• podnośnik hydrauliczny 3 t: TAK/NIE* 

• klucz do kół: TAK/NIE* 

• zewnętrzna sygnalizacja akustyczna cofania: 

TAK/NIE* 

• czujniki park. przednie i tylne: TAK/NIE* 

 

• gaśnica samochodowa w kabinie 2 kg: 

TAK/NIE* 

• klimatyzacja: TAK/NIE* 

• osłony przeciwbłotne: TAK/NIE* 

• zestaw głośnomówiący: TAK/NIE* 

• automatyczna skrzynia biegów: TAK/NIE* 



 

14. 

Napisy na tylnej i bocznych ścianach 
zewnętrznych zabudowy „POGOTOWIE 

TECHNICZNE”- parametry czcionki do 

uzgodnienia w fazie realizacji. 

TAK/NIE* 

15. 

Komplet dokumentacji techniczno-ruchowej 

pojazdu, świadectwo homologacji, karta pojazdu, 
karta gwarancyjna, świadectwo spełnienia normy 

emisji spalin. 

 
TAK/NIE* 

 

II. ZABUDOWA TECHNICZNA wg nr kat. WURTH lub równoważna (patrz: punkt 4 opisu 
przedmiotu zamówienia): 

1. 

Przedział techniczny oddzielony od kabiny 

kierowcy ścianką stałą z zamontowanym 
modułem typu ORSY MOBIL (kod: SMB01): 

Szafka o wymiarach 1300x1010x380 mm 
zawierająca:  

− 2 szuflady głębokie o wymiarach 180x510 mm,  

− 4 szuflady o wymiarach 90x510 mm,  

− pod szufladami przedział wygrodzony  

na narzędzia,  

− w bocznej części - zamontowane imadło,  

− zakończenie szafki od góry regałem górnym. 

Podane wymiary z tolerancją 5%. 

TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

…………………………………………………………………………… 

2. 

Podłoga wyłożona płytą podłogową typu ORSY 

MOBIL – antypoślizgową o grubości 12 mm + 

guma.  

TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

…………………………………………………………………………… 

3. 

Ścianki i drzwi od wewnątrz wyłożone płytą  

do pełnej wysokości (sklejka 4 mm pomalowana 
na kolor pomarańczowy RAL 2011). 

TAK/NIE* 

4. 
Oświetlenie wewnętrzne – 4 punkty świetlne 

ledowe. 
TAK/NIE* 

5. 

Przy drzwiach bocznych i tylnych doprowadzona 
instalacja elektryczna z zamontowanymi 3 

(trzema) gniazdami samochodowymi typu 
„zapalniczka” do lampy przenośnej 12V. 

TAK/NIE* 

6. 

Na prawej ścianie pojazdu zamontowane cztery 

klamry typu ORSY MOBIL (kod: GZ80). 
Klamry montażowe na drążki uszyniające. 

TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 
…………………………………………………………………………… 

7. 

Na lewych tylnych drzwiach zamontowany 

kanister na wodę typu ORSY MOBIL (kod: KG16) 
oraz uchwyt do papieru typu ORSY MOBIL (kod: 

PR) wraz z papierem (kod: PC). 
Kanister 16 litrów na wodę zamontowany  

na drzwiach oraz uchwyt na papier w rolce  
(na ręcznik papierowy). 

TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

 

…………………………………………………………………………… 

8. 

Na lewej ścianie pojazdu zamontowane do 2 szt. 

modułów blokowych typu ORSY MOBIL (kod: 
SMB03), nad modułami zawieszone do 2 szt. 

regałów magazynowych (kod: LR6). 

Każdy moduł blokowy o wymiarach 

1112x1135x380 mm zawierający: 

− 5 pojemników na drobne elementy  

o szerokości min. 210 mm, 

− 7 pojemników na drobne elementy  

o szerokości min. 150 mm, 

− 2 skrzynie (półki obramowane) – odległość 

TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

 

…………………………………………………………………………… 



 

między półkami 280 mm, 

− zakończenie szafki od góry regałem górnym. 

Regał podwieszany o długości min. 1670 mm  

i szerokości 270 mm. 

Podane wymiary z tolerancją 5%. 

 

9. 

Na prawej ścianie przy drzwiach przesuwnych 
zamontowane dwie szafy montowane jedna na 

drugiej (kod: SM32L) zakończone regałem 
górnym (kod: RA18). 

Każda szafka o wymiarach 556x430x380 mm 

zawierająca: 

- 2 szuflady o wymiarach 510x170 mm 

- zakończenie szafki od góry regałem górnym. 

Podane wymiary z tolerancją 5%. 

 

TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

…………………………………………………………………………… 

III. Wyposażenie zabudowy technicznej wg nr kat. WURTH lub równoważne (patrz: punkt 4 opisu 
przedmiotu zamówienia): 

10. 

Wiertarko wkrętarka z ładowarką i dwiema bateriami 
(5701408004) 

TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw wierteł - 2 komplety  (0624000001) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

……………………………………………………… 

Klucz udarowy akumulatorowy (57005102) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Akumulatorowa szlifierka kątowa z dwiema bateriami 
(07002363) 

TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Lampa LED 2 szt. (0827940370) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

……………………………………………………… 

Zestaw kluczy torx (07153910) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw szczypiec VDE dla elektromontera - 2 komplety 

(071401581) 

TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw wkrętaków PH/SL (061392326) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

 
………………………………………………………… 

Zestaw wkrętaków PZ/SL (0965900503) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Szczypce zaciskowe (0714101121) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw wybijaków (0965905701) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw kluczy płasko oczkowych 8-22 (0965905401) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 



 

Pachołki drogowe małe 750 mm 4 szt. (0993899307) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Młotek 1 kg (0714732410) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Młotek 2 kg (0714732415) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw kluczy imbusowych (071531120) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 
 

Zestaw kluczy imbusowych TX (071537100) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 
………………………………………………………… 

Zestaw uniwersalny bitów 1/4" (0614250300) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 
……………………………………………………… 

Wkrętak do bitów 1/4" (061343031) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Szczypce do zdejmowania izolacji (071410810) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw szczypiec zaciskowych (071409103) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Szczypce do zaciskania złączy (71410111) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Mechaniczne ręczne szczypce zaciskowe (0967061) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Cyfrowy miernik uniwersalny mini (071553370) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw kluczy nasadowych 1/4” + 1/2” 109 el. 

(0965905922) 

TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw wkrętaków dla mechaników 21 el. (0965905916) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw wybijaków 2-6 z przecinakami 13 el. (0965905703) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 
 

………………………………………………………… 

Zestaw wkrętaków 8 el. (0965905501) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw szczypiec dla mechanika 4 el. (0965905600) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw kluczy z grzechotką i przegubem 8 el. 
(0965905407) 

TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 



 

Zestaw kluczy imbusowych 1/2" 12 el. (0965905207) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Nasadka uniwersalna 7-19 1/2" (0714131907) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Nasadka uniwersalna 13-32 3/8” (0714121907) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw kluczy nasadowych długich 1/2" (0965900210) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2" (071413030) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych (071330443) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Klucz płasko oczkowy długi 30 (071330830) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 
………………………………………………………… 

Klucz płasko oczkowy długi 36 (071330836) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 
………………………………………………………… 

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych (0714219020) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 
………………………………………………………… 

Zestaw kluczy płasko oczkowych 27 el. (0965900920) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 
………………………………………………………… 

Wzmocniony klucz oczkowy 30 (07152830) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 
………………………………………………………… 

Klucz z uchwytem w kształcie litery T 4mm (061313304) TAK/NIE* 

Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 
………………………………………………………… 

Klucz z uchwytem w kształcie litery T 5mm (061313305) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Klucz z uchwytem w kształcie litery T 6mm (061313306) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 

Zestaw wkrętaków VDE (0965900500) TAK/NIE* 
Jeśli NIE, podać ofertę równoważną: 

………………………………………………………… 
* Niepotrzebne skreślić 

 

 
…………………….., dn. …………………                     ….….…………………………………………………………….    

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 
wykonawcy) 

 

 

 


