
 

 

 

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 3 samochodów na potrzeby Spółki Tramwaje 

Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie” 

 
Sprawa nr 7/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 wzorach umów w załącznikach nr: 5a, 5b i 5c do 

SP w § 5 ust. 1 – na zapisy o następującej treści: 
 

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 28 grudnia 2021r.” 

 
II. Zmienia dotychczasowe zapisy ujęte w SP w rozdz. VII pkt 1 – na zapisy o treści: 

„Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia – zgodny z zapisem § 5 ust. 1 wzorów 
umów (załączniki nr: 5a, 5b, 5c do SP) tj. do dnia 28 grudnia 2021r.” 
 

III. Zmienia dotychczasowy zapis ujęty w SP w rozdz. XIX (część I) w załączniku nr 1  

do opisu przedmiotu zamówienia  (tabela) – „POJAZD OSOBOWY”, w poz. 4 (Długość 

bagażnika) – w kol. nr 3 – na zapis o treści: „1150-1450 mm”. 
 

IV. Zmienia dotychczasowy zapis ujęty w SP w załączniku nr 4a do SP część I – „Parametry 
techniczne wymagane przez Zamawiającego – POJAZD OSOBOWY”, w poz. 5 (Długość 

bagażnika) – w kol. nr 3 – na zapis o treści: „1150-1450 mm”. 
 

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

 

VI. Niniejsza zmiana jest integralną częścią SP. 
 

 

                               PREZES ZARZĄDU 

 
    Krystian Wawrzyniak 
                          
                         

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 4a do SP CZĘŚĆ I.          



 

Załącznik nr 4a do SP 
CZĘŚĆ I 

 

  ………………………..……. 

   (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 3 samochodów na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie”, 

oświadczam(my), że: 
 

Samochód osobowy do 3,5 t typu „mini van”, który oferuję(my) spełnia wymagania określone przez 

zamawiającego i posiada następujące parametry techniczne: 

Parametry techniczne wymagane przez 
Zamawiającego 

Parametry techniczne oferowane przez 
Wykonawcę 

POJAZD OSOBOWY 

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

2. 
Dopuszczalna masa 
całkowita 

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

3. 
Długość całkowita 
pojazdu 

do 4900 mm 
Długość całkowita pojazdu: ………………. 
mm 

4. 
Liczba miejsc 
siedzących 

5 Liczba miejsc siedzących: ……. 

5. Długość bagażnika 1150-1450 mm Długość bagażnika: ……….. mm 

6. Wysokość bagażnika 1200-1300 mm Wysokość bagażnika: ……….. mm 

7. 
Szerokość bagażnika 
między nadkolami 

minimum 1150 mm 
Szerokość bagażnika między nadkolami: 
……….. mm 

8. Silnik 

• Wysokoprężny 

• Moc minimum 100 
KM 

• Pojemność silnika 
1,5-1,7 dm3 

• Norma emisji spalin 
EURO 6D 

• Wysokoprężny: TAK/NIE 

• Moc: ……….. KM 
 

• Pojemność silnika: …………. dm3 

• Norma emisji spalin EURO ……. 

9. Skrzynia biegów Manualna Skrzynia biegów manualna: TAK/NIE 

10. Lusterka boczne 
Sterowane i składane 
elektrycznie 

Lusterka boczne sterowane i składane 
elektrycznie: TAK/NIE 

11. Szyby boczne 
Opuszczane  
i podnoszone 
elektrycznie 

Szyby boczne opuszczane i podnoszone 
elektrycznie: TAK/NIE 

DODATKOWE AKCESORIA 

12. Klimatyzacja Klimatyzacja: TAK/NIE 

13. Pokrowce na fotele przednie i tylne Pokrowce na fotele przednie i tylne: TAK/NIE 



 

14. 
Gumowe dywaniki przed fotelami przednimi  
i tylnymi 

Gumowe dywaniki przed fotelami przednimi  
i tylnymi: TAK/NIE 

15. Koło zapasowe, pełnowymiarowe Koło zapasowe, pełnowymiarowe: TAK/NIE 

16. 

Belka świetlna LED z przodu z napisem: 
„TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE”, kolor 
pomarańczowy, włączana z kabiny kierowcy 

Belka świetlna LED z przodu, wg opisu: 
TAK/NIE 

17. 
System wspierający parkowanie (przedni i tylny) System wspierający parkowanie (przedni  

i tylny): TAK/NIE 

WYPOSAŻENIE 

18. 

Klucz udarowy akumulatorowy: 

• Ilość akumulatorów: 2 

• Pojemność akumulatora: min. 5 Ah 

• Ładowarka: 1 szt. 

• Maksymalny moment obrotowy: 950 – 
1050 Nm 

• Końcówka wrzeciona: ½” 

• Masa: 3 do 3,7 kg 

• Nasadki udarowe ½” od 10 do 27 krótkie  
i długie: 1 kpl. 

• Walizka transportowa: 1 szt. 

Klucz udarowy akumulatorowy: 

• Ilość akumulatorów: ……… 

• Pojemność akumulatora: …… Ah 

• Ładowarka: TAK/NIE 

• Maksymalny moment obrotowy: 
……. Nm 

• Końcówka wrzeciona ½”: TAK/NIE 

• Masa: ………. kg 

• Nasadki udarowe ½” od 10 do 27 
krótkie i długie, 1 kpl.: TAK/NIE 

• Walizka transportowa 1 szt.: TAK/NIE 

 
 
 
 
 
     

 

 
 

 
 

 
 

…………………….., dn. …………………                              ….….…………………………………………………………….    
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


