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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, 
ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail 
zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 
 Adres strony internetowej (url): 

 SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji:  II 
Punkt:  II.4 
W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 10 pojazdów furgon oznakowanych w 
wersji wypadowej „W”, szczegółowe wymagania taktyczno – techniczne pojazdów zawarte zostały 
w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Samochody dostarczone w trakcie trwania umowy będą fabrycznie 
nowe i wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu. 3. Zamawiający żąda 
wskazania marki, modelu i wersji oferowanych samochodów przy czym wszystkie pojazdy 
dostarczone będą tej samej marki, modelu i wersji silnikowej. 4. W miejscach gdzie przedmiot 
zamówienia jest opisywany za pomocą nazw handlowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie 
równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązany 
jest zorganizować dostawę zamówienia do KWP Katowice, na własny koszt, transportem 
zorganizowanym przez siebie. 6. Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją bez limitu
przebiegu kilometrów, a gwarancja wynosiła: a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru 
pojazdu przez Zamawiającego, b) na powłokę lakierniczą co najmniej 24 miesiące od dnia odbioru 
pojazdu przez Zamawiającego, c) na perforację elementów nadwozia co najmniej 72 miesiące od 
dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego. 7. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w 
dniu odbioru końcowego. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji znajdują się w 
specyfikacjach technicznych. 
W ogłoszeniu powinno być:  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 10 pojazdów furgon 
oznakowanych w wersji wypadowej „W”, szczegółowe wymagania taktyczno – techniczne 



pojazdów zawarte zostały w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość 
zwiększenia ilości zakupywanych pojazdów maksymalnie o 2 sztuki w ramach prawa opcji. Ceny 
jednostkowe pojazdów zakupywanych w ramach opcji będą identyczne jak ceny zamówienia 
podstawowego. 3. Samochody zakupione w ramach opcji będą tożsame z samochodami 
zaoferowanymi w ramach zamówienia podstawowego. 4. Ilość pojazdów przewidzianych do 
zakupu w ramach prawa opcji wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego i pozyskania dodatkowych
środków finansowych i może być mniejsza niż zakładane 2 sztuki. 5. Samochody dostarczone w 
trakcie trwania umowy będą fabrycznie nowe i wolne od wad technicznych i prawnych, 
dopuszczone do obrotu. 6. Zamawiający żąda wskazania marki, modelu i wersji oferowanych 
samochodów przy czym wszystkie pojazdy dostarczone będą tej samej marki, modelu i wersji 
silnikowej. 7. W miejscach gdzie przedmiot zamówienia jest opisywany za pomocą nazw 
handlowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania 
spoczywa na Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę zamówienia do 
KWP Katowice, na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie. 9. Zamawiający 
wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów, a gwarancja wynosiła: 
1) co najmniej 24 miesiące - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 
pojazdu na którym wykonano zabudowę, 2) co najmniej 36 miesięcy - gwarancja na powłokę 
lakierniczą, 3) co najmniej 72 miesiące - gwarancja na perforację elementów nadwozia, 4) co 
najmniej 24 miesiące - gwarancja na całość zabudowy, 5) co najmniej 60 miesięcy - gwarancja na 
oznakowanie pojazdu, 6) co najmniej 36 miesięcy - gwarancja na instalację i sprzęt łączności 10. 
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego. Szczegółowe 
wymagania dotyczące gwarancji znajdują się w specyfikacjach technicznych. 
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