
 

 

 

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 HDS na potrzeby Spółki  

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie” 
 

Sprawa nr 4/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 dotychczasowe zapisy ujęte we wzorze umowy w załączniku nr 5 do SP  
w § 2 ust. 2, § 8 ust. 4 pkt. 9, § 9 ust. 9, § 10 ust. 1 pkt. 1 oraz § 10 ust. 1 pkt. 3  –  

na zapisy o następującej treści: 

 

• § 2 ust. 2: „Przedmiot umowy musi być nowy i gotowy do pracy oraz musi spełniać wszelkie 
wymagania wynikające z przepisów prawa, w szczególności musi odpowiadać wszelkim 
warunkom technicznym jak również warunkom dopuszczenia do ruchu drogowego oraz 
poruszania się w ruchu drogowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającym  
z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Licznik przebiegu 
przedmiotu umowy nie może wskazywać więcej niż 100 km.”. 

• § 8 ust. 4 pkt. 9: „komplet dokumentów oraz pozytywną decyzję Naczelnika właściwego 
oddziału UDT dopuszczającą dźwig HDS do eksploatacji po zarejestrowaniu i objęciu go 
dozorem technicznym przez Urząd Dozoru Technicznego.”. 

• § 9 ust. 9: „Wykonawca usunie wadę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia jej 
przez Zamawiającego. Jeśli jednak Wykonawca wykaże, że usunięcie wady w tym terminie jest 
niemożliwe, Strony w drodze pisemnego lub e-mailowego uzgodnienia pod rygorem 
nieważności ustalą inny termin usunięcia wady.”. 

• § 10 ust. 1 pkt. 1: „za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,1 % ceny 
netto określonej w § 3 ust. 1,”. 

• § 10 ust. 1 pkt. 3: „za każdy dzień zwłoki w usunięciu w ramach gwarancji lub rękojmi wady 
przedmiotu umowy skutkującej wyłączeniem przedmiotu umowy z eksploatacji - w wysokości 
0,1 % ceny netto określonej w § 3 ust. 1,”. 

 
II. We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SP w § 8 po ustępie 6 dodaje ustęp 

7 o treści: 

„Zamawiający  obciąży Wykonawcę płatnością wynikającą z faktury za badania związane  
z objęciem dźwigu HDS dozorem technicznym wystawioną Zamawiającemu przez Urząd Dozoru 
technicznego.”. 
 

III. Zmienia dotychczasowy zapis ujęty w SP w rozdz. XIX pkt 3 (tabela) – „PODWOZIE 
SAMOCHODOWE”, w poz. 7 (zawieszenie) – w kol. nr 3 – na zapis o treści: 



 

„Mechaniczne, resory piórowe lub paraboliczne, wzmocnione albo przednie zawieszenie na 
resorach parabolicznych i tylne, wzmocnione zawieszenie pneumatyczne”. 
 

IV. Zmienia dotychczasowy zapis ujęty w SP w załączniku nr 4 do SP – „Parametry 

techniczne – PODWOZIE SAMOCHODOWE”, w poz. 8 (zawieszenie) – w kol. nr 3 i 4 – 

na zapis o treści:  

• w poz. 8 – w kol. 3: „Mechaniczne, resory piórowe lub paraboliczne, wzmocnione albo 
przednie zawieszenie na resorach parabolicznych i tylne, wzmocnione zawieszenie 
pneumatyczne”’, 

• w poz. 8 – w kol. 4: „Zawieszenie mechaniczne: TAK/NIE*; Resory: 
PIÓROWE/PARABOLICZNE; Wzmocnienie resorów: TAK/NIE* albo przednie zawieszenie na 
resorach parabolicznych i tylne, wzmocnione zawieszenie pneumatyczne: TAK/NIE*”’. 

V. Zmienia dotychczasowe zapisy ujęte w SP w rozdz. II pkt 13 ppkt 1), oraz w rozdz. IX 

w pkt 1 i 5 – na zapisy o treści: 

Rozdział II. 

13.  Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Tramwaje 

Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, przetarg 
nieograniczony sektorowy, oferta na „dostawę samochodu ciężarowego  

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

„nie otwierać przed 26.05.2021 r. godz. 13:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

       Rozdział IX. 

1. Ofertę należy złożyć w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, w kancelarii 
Spółki ul. Klonowica 5, pok. Nr 40, w terminie do dnia  26.05.2021, do godz. 13:00.* 

 * W okresie trwania COVID-19 oferty będą odbierane na portierni przy wejściu do budynku przez 
pracownika zamawiającego obsługującego kancelarię – na wezwanie. W tym celu należy 

skontaktować się telefonicznie pod nr tel.: 91/3114120 lub 21. Pracownik kancelarii odbierze 
osobiście ofertę oraz przekaże wykonawcy potwierdzenie jej złożenia. Zamawiający nie będzie 

ponosić odpowiedzialności za terminowe złożenie oferty w inny sposób, w szczególności, gdy 
zostanie złożona do urny na korespondencję. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.05.2021, do godz. 13:30 w Spółce Tramwaje 
Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, pokój nr 103 (I piętro). Niezwłocznie  
po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie BIP informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, jeżeli były przewidziane w ofertach. 

 

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

VII. Niniejsza zmiana jest integralną częścią SP. 
 

                                                                     
 

                                                           PROKURENT                         PROKURENT 
 

                                Krystyna Gawrońska     Przemysław Białkowski 
 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 4 do SP. 

   



 

Załącznik nr 4 do SP 

  ………………………..……. 

   (pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy 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 HDS 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: 

 

Parametry techniczne wymagane przez 
Zamawiającego 

Parametry techniczne oferowane przez 
Wykonawcę 

PODWOZIE SAMOCHODOWE 

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

2. 
Dopuszczalna 
masa całkowita 

do 18000 kg Dopuszczalna masa całkowita: ………… kg 

3. Ładowność netto Co najmniej 6000 kg Ładowność netto: ………………. kg 

4. 
Silnik 

wysokoprężny 
Moc 175-220 kW Moc silnika wysokoprężnego: ……….. kW 

5. 
Norma emisji 

spalin 
EURO 6 Norma emisji spalin EURO 6: TAK/NIE* 

6. Ilość osi 2 Ilość osi [2]: TAK/NIE* 

7. Hak holowniczy  Hak holowniczy: TAK/NIE* 

8. Zawieszenie 

Mechaniczne, resory 

piórowe lub paraboliczne, 
wzmocnione albo przednie 

zawieszenie na resorach 
parabolicznych i tylne, 

wzmocnione zawieszenie 
pneumatyczne 

Zawieszenie mechaniczne: TAK/NIE*; 

Resory: PIÓROWE/PARABOLICZNE; 
Wzmocnienie resorów: TAK/NIE* albo 

przednie zawieszenie na resorach 
parabolicznych i tylne, wzmocnione 

zawieszenie pneumatyczne: TAK/NIE* 

9. Układ kierowniczy 
Lewostronny ze 

wspomaganiem 

Układ kierowniczy lewostronny ze 

wspomaganiem: TAK/NIE* 

10. Ogumienie 
Wielosezonowe R22,5 + 
kompletne koło zapasowe 

Ogumienie wielosezonowe R22,5 wraz  
z kompletnym kołem zapasowym: TAK/NIE* 

11. Blokada mechanizmu różnicowego  
Blokada mechanizmu różnicowego: TAK/NIE* 
 

12. Zbiornik paliwa Co najmniej 150 dm3 Zbiornik paliwa zamykany kluczykiem  



 

zamykany kluczykiem  
z możliwością 

plombowania wlewu lub 

zabezpieczony poprzez 
zamknięcie drzwi pojazdu 

z możliwością plombowania wlewu lub 
zabezpieczony poprzez zamknięcie drzwi 

pojazdu, pojemność ………………. dm3 

13. Kabina dzienna 
3-osobowa, 

klimatyzowana, 

3-osobowa, klimatyzowana: TAK/NIE* 

14. 
Lusterka 

zewnętrzne 

Elektrycznie sterowane  

i podgrzewane 

Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane  

i podgrzewane: TAK/NIE* 

15. Lusterko rampowe Lusterko rampowe: TAK/NIE* 

16. 
Belka świetlna na 

dachu kabiny 

LED, barwy 

pomarańczowej,  

z napisem „Tramwaje 

Szczecińskie”, 

uruchamiana osobnym 

włącznikiem  

z kabiny 

Belka świetlna na dachu kabiny, LED, barwy 

pomarańczowej, z napisem „Tramwaje 
Szczecińskie”, uruchamiana osobnym 

włącznikiem z kabiny: TAK/NIE* 

17. 
Siedzenie 

kierowcy 

Na zawieszeniu 

pneumatycznym 

Siedzenie kierowcy na zawieszeniu 

pneumatycznym: TAK/NIE* 

18. 

Osłona 

przeciwsłoneczna 

nad przednią 
szybą 

Zewnętrzna Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad 

przednią szybą: TAK/NIE* 

19. Akustyczny sygnał biegu wstecznego 
Akustyczny sygnał biegu wstecznego: 
TAK/NIE* 

20. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów 
Mechaniczny wyłącznik główny 

akumulatorów: TAK/NIE* 

21 
Kratki ochronne 
na reflektorach 

Z przodu i z tyłu Kratki ochronne na reflektorach z przodu  
i z tyłu: TAK/NIE* 

22. 

Światła ostrzegawcze LED, stroboskopowe  

w kolorze pomarańczowym, zintegrowane 

elektrycznie z belką świetlną (pkt 16) 

Światła ostrzegawcze LED, stroboskopowe  
w kolorze pomarańczowym, zintegrowane 

elektrycznie z belką świetlną: TAK/NIE* 

23. Kamera cofania Kamera cofania: TAK/NIE* 

24. Gniazdo 24 V 
Z tyłu, pod skrzynią 

ładunkową 

Gniazdo 24 V z tyłu, pod skrzynią ładunkową: 

TAK/NIE* 

25. 
Centralny zamek z pilotem, do zamykania 

kabiny 

Centralny zamek z pilotem, do zamykania 
kabiny: TAK/NIE* 

26. Pokrowce na siedzeniach Pokrowce na siedzeniach: TAK/NIE* 

27. Dywaniki podłogowe, gumowe Dywaniki podłogowe, gumowe: TAK/NIE* 

28. Radio samochodowe Radio samochodowe: TAK/NIE* 

29. Światła do jazdy dziennej LED Światła do jazdy dziennej LED: TAK/NIE* 

30. Apteczka samochodowa Apteczka samochodowa: TAK/NIE* 

31. Trójkąt ostrzegawczy Trójkąt ostrzegawczy: TAK/NIE* 

32. 
Podnośnik 

samochodowy 

Udźwig dostosowany do 

DMC oferowanego pojazdu 

Podnośnik samochodowy o udźwigu: ……. kg 

33. Gaśnica samochodowa Gaśnica samochodowa: TAK/NIE* 

34. Dwa kliny pod koła pojazdu Dwa kliny pod koła pojazdu: TAK/NIE* 

ZABUDOWA POJAZDU 

1. Wywrotka trójstronna Wywrotka trójstronna: TAK/NIE* 

2. Siłownik hydrauliczny podłogowy Siłownik hydrauliczny podłogowy: TAK/NIE* 

3. 
Długość przestrzeni 

ładunkowej 
4700 – 5000 mm 

Długość przestrzeni ładunkowej: ………. mm 



 

4. 
Szerokość przestrzeni 

ładunkowej 

2200 – 2400 mm 
Szerokość przestrzeni ładunkowej: ……… mm 

5. 
Burty stalowe, dzielone w połowie długości Burty stalowe, dzielone w połowie długości: 

TAK/NIE* 

6. 

Wysokość burt (od 

podłogi przestrzeni 

ładunkowej) 

550 – 600 mm 
Wysokość burt (od podłogi przestrzeni 
ładunkowej): ………….. mm 

7. 
Otwieranie lewej i prawej burty w osi górnej  

i dolnej 

Otwieranie lewej i prawej burty w osi górnej  

i dolnej: TAK/NIE* 

8. 
Wspomaganie sprężynowe otwierania i 

zamykania burt bocznych 
Wspomaganie sprężynowe otwierania  
i zamykania burt bocznych: TAK/NIE* 

9. 
Burta tylna z dolnymi i górnymi zawiasami,  

z możliwością demontażu 

Burta tylna z dolnymi i górnymi zawiasami,  

z możliwością demontażu: TAK/NIE* 

10. 
Burta przednia chroniąca HDS - wzmocniona Burta przednia chroniąca HDS – wzmocniona: 

TAK/NIE* 

11. 
Sterowanie wywrotem z kabiny wraz  
z sygnalizacja podnoszenia skrzyni 

Sterowanie wywrotem z kabiny wraz  
z sygnalizacja podnoszenia skrzyni: TAK/NIE* 

12. Światła obrysowe Światła obrysowe: TAK/NIE* 

13. 
Zamontowane tablice wyróżniające Zamontowane tablice wyróżniające: 

TAK/NIE* 

14. 

Zwijana plandeka okrywająca skrzynię 

ładunkową z mechanizmem wspomagającym 
zwijanie, zamontowana na przedniej ścianie 

Zwijana plandeka okrywająca skrzynię 

ładunkową z mechanizmem wspomagającym 
zwijanie, zamontowana na przedniej ścianie: 

TAK/NIE* 

15. 
Stopień wejściowy na skrzynię ładunkową, 
składany na lewej stronie 

Stopień wejściowy na skrzynię ładunkową, 
składany na lewej stronie: TAK/NIE* 

16. 
Belka najazdowa zabezpieczająca przed 

wjazdem z tyłu 

Belka najazdowa zabezpieczająca przed 

wjazdem z tyłu: TAK/NIE* 

17. Boczne osłony przeciwnajazdowe Boczne osłony przeciwnajazdowe: TAK/NIE* 

18. 
Uchwyty (zaczepy) do pasów, chowane  

w podłodze 

Uchwyty (zaczepy) do pasów, chowane  

w podłodze: TAK/NIE* 

Dźwig HDS 

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

2. 
Montowany i składany między kabina,  

a skrzynią ładunkową 

Montowany i składany między kabina,  

a skrzynią ładunkową: TAK/NIE* 

3. Podpory rozstawiane hydraulicznie Podpory rozstawiane hydraulicznie: TAK/NIE* 

4. 

Sterowanie radiowe z przenośnej konsoli oraz 

dźwigniowe przy podstawie dźwigu 

Sterowanie radiowe z przenośnej konsoli oraz 

dźwigniowe przy podstawie dźwigu: 
TAK/NIE* 

5. 

Przystosowanie do zamontowania czerpaka-

chwytaka materiałów sypkich z hydrauliką 
obrotu 

Przystosowanie do zamontowania czerpaka-

chwytaka materiałów sypkich z hydrauliką 
obrotu: TAK/NIE* 

6. 
Czerpak-chwytak do materiałów sypkich 
montowany zamiennie z hakiem (w zestawie) 

Czerpak-chwytak do materiałów sypkich 
montowany zamiennie z hakiem  

(w zestawie): TAK/NIE* 

7. Kąt obrotu Co najmniej 380° Kąt obrotu: ………………….. 

8. 
Wysięg hydrauliczny 
poziomy 

Co najmniej 7-9 m 
Wysięg hydrauliczny poziomy: ………… m 

9. 
Udźwig Co najmniej 1000 kg  

na wysięgu 7 m 
Udźwig: ……………. kg na wysięgu 7 m 

10. 
Dźwig i zabezpieczenia dźwigu zgodne  

z obowiązującymi przepisami 

Dźwig i zabezpieczenia dźwigu zgodne  

z obowiązującymi przepisami: TAK/NIE* 

11. 
Reflektor typu „szperacz” na ramieniu dźwigu Reflektor typu „szperacz” na ramieniu 

dźwigu: TAK/NIE* 



 

12. Hak na końcu wysięgnika Hak na końcu wysięgnika: TAK/NIE* 

13. 
Dźwiękowy i świetlny system ostrzegania  
o niewłaściwym złożeniu dźwigu i podpór  

do jazdy 

Dźwiękowy i świetlny system ostrzegania  
o niewłaściwym złożeniu dźwigu i podpór  

do jazdy: TAK/NIE* 

14. 
Wskaźnik obciążenia dźwigu, na konsoli 

sterowania radiowego 

Wskaźnik obciążenia dźwigu, na konsoli 

sterowania radiowego: TAK/NIE* 

15. Licznik motogodzin Licznik motogodzin: TAK/NIE* 

16. 
Elektroniczny system kontroli pracy  
i zabezpieczenia przed przeciążeniem 

Elektroniczny system kontroli pracy  
i zabezpieczenia przed przeciążeniem: 

TAK/NIE* 

17. 
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przy 90% 

obciążenia 

Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przy 90% 

obciążenia: TAK/NIE* 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

 
 

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

                                       (podpis(y) osób uprawnionych do      
                                                                                            reprezentacji wykonawcy)  
 

 

 

 

 

 

 
     

                                                                                                                     
 


