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informacja na Platformę zakupową 
 
 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

zwanej dalej „uPzp” na dostawę fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów specjalnych typu 

furgon (MCP – Mobilne Centrum Profilaktyki) dla KWP w Szczecinie (2 szt.) 

 

  Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 27.04.2022 r.  

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp:  

Pytania: 

1. Czy Zamawiający dopuści samochód z funkcją Android Auto lub Apple CarPlay w miejscu fabrycznej nawigacji?  

2. Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w nawigację jako dodatkowe wyposażenie akcesoryjne?  

3. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostawy samochodów oznakowanych (zgodnie z przedmiotem 

zamówienia)?  

4. W związku z fabrycznym układem siedzeń 1+2 w przedziale I (pomiędzy przedziałem I i II brak przejścia) proszę 

o wyjaśnienie zasadności montażu ścianki działowej z drzwiami przesuwnymi (OPZ pkt. 1.5.3.14). 

Odpowiedź do pytania 1 i 2: 

Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 1A do umowy –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA rozdział I 

brzmienie punktu 1.4.8.8:  

Jest: 

„Nawigacja fabryczna obejmująca obszar polski z aktualizacją map.” 

Powinno być: 

„Nawigacja obejmująca obszar polski z aktualizacją map” 

Odpowiedź do pytania 3: 

Zamawiający omyłkowo wpisał w nazwie postępowania określenie pojazdu specjalnego typu furgon jako 

„oznakowany”, w rzeczywistości Zamawiający wymaga zaoferowanie nieoznakowanego pojazdu specjalnego typu 

furgon, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 1A do umowy. 

Zamawiający modyfikuje w SWZ brzmienie tytułu tego dokumentu: 

Jest: 

„Dostawa fabrycznie nowych oznakowanych pojazdów specjalnej typu furgon (MCP –Mobilne Centrum 

Profilaktyki) dla KWP w Szczecinie (2 szt.).” 
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Powinno być: 

„Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów specjalnej typu furgon (MCP –Mobilne Centrum 

Profilaktyki) dla KWP w Szczecinie (2 szt.)” 

Odpowiedź do pytania 4: 

Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 1A do umowy –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA rozdział I 

brzmienie punktu 1.5.3.14: 

Jest: 

„Przedział II musi być oddzielony od przedziału I ścianą działową do wysokości foteli (maksymalnie), umożliwiającą 

łatwy kontakt pomiędzy przedziałami. ścianą działową z otworem drzwiowym  min 45 cm zamykanymi drzwiami 

przesuwnymi.” 

Powinno być: 

„Przedział II musi być oddzielony od przedziału I ścianą działową do wysokości foteli (maksymalnie), umożliwiającą 

łatwy kontakt pomiędzy przedziałami.” 

 
W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 2 uPzp Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 

nr 1A do umowy (opis przedmiotu zamówienia, który przekazuje w załączeniu do przedmiotowych odpowiedzi. 

Termin składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium pozostaje bez zmian, tj. 30.05.2022 r. 
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