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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Krapkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141309900000, ul. ul. 3 Maja  17, 

47303   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 466 800, e-mail 

umig_przetargi@krapkowice.pl, faks 774 466 888.  

Adres strony internetowej (url): www.krapkowce.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załączniki - Informacje dotyczące ofert częściowych 

Punkt: Cz nr : 1, pkt 1 

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa 9-cio (8+1) miejscowego samochodu 

osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 

dwóch osób na wózkach inwalidzkich, przeznaczonego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Krapkowicach. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę 

lub roboty budowlane:1. Charakterystyka ogólna: a) model pojazdu - powinien być aktualnie 

wytwarzany przez producenta, rok produkcji 2016 lub 2017, którego autoryzowane stacje 

obsługi znajdują się na terenie Polski. Pojazd musi spełniać wszystkie wymagania wynikające 

z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze 

zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Masa całkowita do 3,5t., b) kolor 

nadwozia: dowolny z grupy następujących barw: czerwony , granatowy, biały, szary, 

ciemno-zielony. Fabrycznie lakierowany. c) dostarczony pojazd winien mieć wykonane przez 

Dostawcę i na jego koszt przegląd zerowy potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu. 2. 

Nadwozie : a) typ nadwozia: osobowy - kombi; rozstaw osi min. 3400mm; długość całkowita 

pojazdu min. 5300mm, b) przedział pasażerski : 2 rzędy siedzeń, możliwość zamontowania 

dwóch wózków inwalidzkich zamiennie z 2 rzędem siedzeń; atestowane mocowania dla 
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wózków inwalidzkich , pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, c) tylne drzwi 

dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane pod kątem min. 180°, drzwi boczne przesuwne – 

prawe, d) szyby w kabinie kierowcy sterowane elektronicznie, e) fotel kierowcy z 

podłokietnikiem, z regulacją wielopłaszyznową, f) kolumna kierownicy regulowana w dwóch 

płaszczyznach. 3. Bezpieczeństwo : a) przednie poduszki powietrzne ( kierowca i pasażer), b) 

system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), c) immobiliser, d) światła 

przeciwmgielne przednie, e) autoalarm, f) czujnik sygnalizacji niekontrolowanego otwarcia 

drzwi lub ich niezamknięcia, g) elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP), h) hamulce 

tarczowe z przodu i z tyłu. i) czujniki odległości przód i tył, po min 4 czujniki. 4. Komfort i 

funkcjonalność : a) klimatyzacja automatyczna i ogrzewanie z nawiewem na przód i 

przedział pasażerski, b) tapicerka foteli – materiał o podwyższonej trwałości, ciemnej barwy, 

c) centralny zamek sterowany pilotem, d) szyba tylna ogrzewana , wycieraczka i spryskiwacz 

szyby tylnej, e) dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów, tylne chlapacze, f) 

radioodtwarzacz z systemem BLUETOOTH i z zestawem głośników, antena, g) koła stalowe 

16” lub 17” z oponami zimowymi, Opony fabrycznie nowe, homologowane. Nie dopuszcza 

się opon bieżnikowanych. Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc od końcowego 

terminu realizacji umowy, h) zagłówki foteli przednich i tylnych regulowane, i) okładzina 

ścian bocznych przestrzeni pasażerskiej zabudowana na całej wysokości, trwała i zmywalna, 

5. Warunki techniczne : a) skrzynia biegów manualna min. 5 biegów + wsteczny, b) silnik 

diesel; poj. od 1.500 cm3 do 2.300cm3 , c) moc silnika min. 130KM, d) napęd przedni lub 

tylny e) wspomaganie kierownicy. f) pojazd musi spełniać standardy emisji spalin ( tlenków 

azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów ) EURO 6. g) wielkość emisji dwutlenku węgla nie 

większa niż 210g/km Wielkości emisji dwutlenku węgla podana w g/km zmierzona według 

procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów 

nieobjętych tą procedurą — określoną według innej metody pomiaru emisji, zapewniającej 

porównywalność ofert. Zaoferowana wielkość emisji dwutlenku węgla w cyklu 

mieszanym/łączonym musi być zgodna z wielkością podaną w dostarczonym przed 

podpisaniem umowy świadectwie zgodności WE, zmierzona wg. procedury ustalonej dla 

celów badań homologacyjnych. 6. Wyposażenie dodatkowe : a) pełnowymiarowe koło 

zapasowe wyposażone w oponę letnią, b) pełnowymiarowe kołpaki kół, c) dodatkowy 

komplet kół letnich z felgami, d) najazdy aluminiowe składane, e) apteczka pierwszej 

pomocy zgodna z normą UE wg. DIN 13164, f) gaśnica samochodowa z homologacją, g) 

trójkąt ostrzegawczy, h) wbudowany system nawigacji z mapą Polski i wyświetlaczem. 

Przewodnictwo głosowe w języku polskim. i) niezależne ogrzewanie postojowe 7. 

Dokumenty: a) karta pojazdu, b) karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz 

inne wymagane prawem dokumenty na pojazd i wyposażenie, c) wykaz punktów 

świadczących serwis gwarancyjnych, d) homologacja pojazdu bazowego, e) homologacja 

pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. 8. Warunki gwarancji : a) okres gwarancji na 

podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, zwanej dalej „gwarancją 

mechaniczną”: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów (wg oświadczenia Wykonawcy ), b) 

okres gwarancji na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące, c) okres gwarancji na perforację 

nadwozia: min. 72 miesiące.  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa 9-cio (8+1) miejscowego 

samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, przeznaczonego dla 



Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Charakterystyka 

ogólna: a) model pojazdu - powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, rok 

produkcji 2016 lub 2017, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. 

Pojazd musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz rozporządzeń 

wykonawczych do tej ustawy. Masa całkowita do 3,5t., b) kolor nadwozia: dowolny z grupy 

następujących barw: czerwony , granatowy, biały, szary, ciemno-zielony. Fabrycznie 

lakierowany. c) dostarczony pojazd winien mieć wykonane przez Dostawcę i na jego koszt 

przegląd zerowy potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu. 2. Nadwozie : a) typ 

nadwozia: osobowy - kombi; rozstaw osi min. 3400mm; długość całkowita pojazdu min. 

5300mm, b) przedział pasażerski : 2 rzędy siedzeń, możliwość zamontowania dwóch 

wózków inwalidzkich zamiennie z 2 rzędem siedzeń; atestowane mocowania dla wózków 

inwalidzkich , pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, c) tylne drzwi dwuskrzydłowe, 

przeszklone, otwierane pod kątem min. 180°, drzwi boczne przesuwne – prawe, d) szyby w 

kabinie kierowcy sterowane elektronicznie, e) fotel kierowcy z podłokietnikiem, z regulacją 

wielopłaszyznową, f) kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. 3. 

Bezpieczeństwo : a) przednie poduszki powietrzne ( kierowca i pasażer), b) system 

zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), c) immobiliser, d) światła 

przeciwmgielne przednie, e) autoalarm, f) czujnik sygnalizacji niekontrolowanego otwarcia 

drzwi lub ich niezamknięcia, g) elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP), h) hamulce 

tarczowe z przodu i z tyłu. i) czujniki odległości przód i tył, po min 4 czujniki. 4. Komfort i 

funkcjonalność : a) klimatyzacja manualna, półautomatyczna lub automatyczna i ogrzewanie 

z nawiewem na przód i przedział pasażerski, b) tapicerka foteli – materiał o podwyższonej 

trwałości, ciemnej barwy, c) centralny zamek sterowany pilotem, d) szyba tylna ogrzewana , 

wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej, e) dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów, tylne 

chlapacze, f) radioodtwarzacz z systemem BLUETOOTH i z zestawem głośników, antena, g) 

koła stalowe 16” lub 17” z oponami zimowymi, Opony fabrycznie nowe, homologowane. 

Nie dopuszcza się opon bieżnikowanych. Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc 

od końcowego terminu realizacji umowy, h) zagłówki foteli przednich i tylnych regulowane, 

i) okładzina ścian bocznych przestrzeni pasażerskiej zabudowana na całej wysokości, trwała i 

zmywalna, 5. Warunki techniczne : a) skrzynia biegów manualna min. 5 biegów + wsteczny, 

b) silnik diesel; poj. od 1.500 cm3 do 2.300cm3 , c) moc silnika min. 130KM, d) napęd 

przedni lub tylny e) wspomaganie kierownicy. f) pojazd musi spełniać standardy emisji 

spalin ( tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów ) EURO 6. g) wielkość emisji 

dwutlenku węgla nie większa niż 210g/km Wielkości emisji dwutlenku węgla podana w 

g/km zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w 

przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą — określoną według innej metody pomiaru 

emisji, zapewniającej porównywalność ofert. Zaoferowana wielkość emisji dwutlenku węgla 

w cyklu mieszanym/łączonym musi być zgodna z wielkością podaną w dostarczonym przed 

podpisaniem umowy świadectwie zgodności WE, zmierzona wg. procedury ustalonej dla 

celów badań homologacyjnych. 6. Wyposażenie dodatkowe : a) pełnowymiarowe koło 

zapasowe wyposażone w oponę letnią, b) pełnowymiarowe kołpaki kół, c) dodatkowy 



komplet kół letnich z felgami, d) najazdy aluminiowe składane, e) apteczka pierwszej 

pomocy zgodna z normą UE wg. DIN 13164, f) gaśnica samochodowa z homologacją, g) 

trójkąt ostrzegawczy, h) wbudowany system nawigacji z mapą Polski i wyświetlaczem. 

Przewodnictwo głosowe w języku polskim. i) niezależne ogrzewanie postojowe 7. 

Dokumenty: a) karta pojazdu, b) karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz 

inne wymagane prawem dokumenty na pojazd i wyposażenie, c) wykaz punktów 

świadczących serwis gwarancyjnych, d) homologacja pojazdu bazowego, e) homologacja 

pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. 8. Warunki gwarancji : a) okres gwarancji na 

podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, zwanej dalej „gwarancją 

mechaniczną”: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów (wg oświadczenia Wykonawcy ), b) 

okres gwarancji na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące, c) okres gwarancji na perforację 

nadwozia: min. 72 miesiące.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załączniki - Informacje dotyczące ofert częściowych 

Punkt: Cz nr : 2, pkt 1 

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa 9-cio (8+1) miejscowego samochodu 

osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 

dwóch osób na wózkach inwalidzkich, przeznaczonego dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Krapkowicach. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, 

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Charakterystyka ogólna: a) model 

pojazdu - powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, rok produkcji 2016 lub 

2017, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. Pojazd musi 

spełniać wszystkie wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 

ustawy. Masa całkowita do 3,5t., b) kolor nadwozia: dowolny z grupy następujących barw: 

czerwony , granatowy, biały, szary, ciemno-zielony. Fabrycznie lakierowany. c) dostarczony 

pojazd winien mieć wykonane przez Dostawcę i na jego koszt przegląd zerowy potwierdzony 

w książce gwarancyjnej pojazdu. 2. Nadwozie : a) typ nadwozia: osobowy - kombi; rozstaw 

osi min. 3400mm; długość całkowita pojazdu min. 5300mm, b) przedział pasażerski : 2 rzędy 

siedzeń, możliwość zamontowania dwóch wózków inwalidzkich zamiennie z 2 rzędem 

siedzeń; atestowane mocowania dla wózków inwalidzkich , pasy bezpieczeństwa dla 

wszystkich pasażerów, c) tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane pod kątem 

min. 180°, drzwi boczne przesuwne – prawe, d) szyby w kabinie kierowcy sterowane 

elektronicznie, e) fotel kierowcy z podłokietnikiem, z regulacją wielopłaszyznową, f) 

kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. 3. Bezpieczeństwo : a) przednie 

poduszki powietrzne ( kierowca i pasażer), b) system zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania (ABS), c) immobiliser, d) światła przeciwmgielne przednie, e) autoalarm, f) 

czujnik sygnalizacji niekontrolowanego otwarcia drzwi lub ich niezamknięcia, g) 

elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP), h) hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. i) 

czujniki odległości przód i tył, po min 4 czujniki. 4. Komfort i funkcjonalność : a) klimatyzacja 

automatyczna i ogrzewanie z nawiewem na przód i przedział pasażerski, b) tapicerka foteli – 

materiał o podwyższonej trwałości, ciemnej barwy, c) centralny zamek sterowany pilotem, 



d) szyba tylna ogrzewana , wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej, e) dywaniki gumowe dla 

kierowcy i pasażerów, tylne chlapacze, f) radioodtwarzacz z systemem BLUETOOTH i z 

zestawem głośników, antena, g) koła stalowe 16” lub 17” z oponami zimowymi, Opony 

fabrycznie nowe, homologowane. Nie dopuszcza się opon bieżnikowanych. Opony nie mogą 

być starsze niż 52 tygodnie licząc od końcowego terminu realizacji umowy, h) zagłówki foteli 

przednich i tylnych regulowane, i) okładzina ścian bocznych przestrzeni pasażerskiej 

zabudowana na całej wysokości, trwała i zmywalna, 5. Warunki techniczne : a) skrzynia 

biegów manualna min. 5 biegów + wsteczny, b) silnik diesel; poj. od 1.500 cm3 do 2.300cm3 

, c) moc silnika min. 130KM, d) napęd przedni lub tylny e) wspomaganie kierownicy. f) 

pojazd musi spełniać standardy emisji spalin ( tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów ) EURO 6. g) wielkość emisji dwutlenku węgla nie większa niż 210g/km 

Wielkości emisji dwutlenku węgla podana w g/km zmierzona według procedury ustalonej 

dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą — 

określoną według innej metody pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert. 

Zaoferowana wielkość emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym/łączonym musi być 

zgodna z wielkością podaną w dostarczonym przed podpisaniem umowy świadectwie 

zgodności WE, zmierzona wg. procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. 6. 

Wyposażenie dodatkowe : a) pełnowymiarowe koło zapasowe wyposażone w oponę letnią, 

b) pełnowymiarowe kołpaki kół, c) dodatkowy komplet kół letnich z felgami, d) najazdy 

aluminiowe składane, e) apteczka pierwszej pomocy zgodna z normą UE wg. DIN 13164, f) 

gaśnica samochodowa z homologacją, g) trójkąt ostrzegawczy, h) wbudowany system 

nawigacji z mapą Polski i wyświetlaczem. Przewodnictwo głosowe w języku polskim. i) 

niezależne ogrzewanie postojowe 7. Dokumenty: a) karta pojazdu, b) karta gwarancyjna, 

instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty na pojazd i 

wyposażenie, c) wykaz punktów świadczących serwis gwarancyjnych, d) homologacja 

pojazdu bazowego, e) homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. 8. 

Warunki gwarancji : a) okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 

elektroniczne, zwanej dalej „gwarancją mechaniczną”: min. 24 miesiące bez limitu 

kilometrów (wg oświadczenia Wykonawcy ), b) okres gwarancji na powłokę lakierniczą: min. 

24 miesiące, c) okres gwarancji na perforację nadwozia: min. 72 miesiące.  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa 9-cio (8+1) miejscowego 

samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, przeznaczonego dla 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. 1) Krótki opis przedmiotu 

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. 

Charakterystyka ogólna: a) model pojazdu - powinien być aktualnie wytwarzany przez 

producenta, rok produkcji 2016 lub 2017, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się 

na terenie Polski. Pojazd musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Masa całkowita do 3,5t., b) kolor nadwozia: 

dowolny z grupy następujących barw: czerwony , granatowy, biały, szary, ciemno-zielony. 

Fabrycznie lakierowany. c) dostarczony pojazd winien mieć wykonane przez Dostawcę i na 

jego koszt przegląd zerowy potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu. 2. Nadwozie : a) 



typ nadwozia: osobowy - kombi; rozstaw osi min. 3400mm; długość całkowita pojazdu min. 

5300mm, b) przedział pasażerski : 2 rzędy siedzeń, możliwość zamontowania dwóch 

wózków inwalidzkich zamiennie z 2 rzędem siedzeń; atestowane mocowania dla wózków 

inwalidzkich , pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, c) tylne drzwi dwuskrzydłowe, 

przeszklone, otwierane pod kątem min. 180°, drzwi boczne przesuwne – prawe, d) szyby w 

kabinie kierowcy sterowane elektronicznie, e) fotel kierowcy z podłokietnikiem, z regulacją 

wielopłaszyznową, f) kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. 3. 

Bezpieczeństwo : a) przednie poduszki powietrzne ( kierowca i pasażer), b) system 

zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), c) immobiliser, d) światła 

przeciwmgielne przednie, e) autoalarm, f) czujnik sygnalizacji niekontrolowanego otwarcia 

drzwi lub ich niezamknięcia, g) elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP), h) hamulce 

tarczowe z przodu i z tyłu. i) czujniki odległości przód i tył, po min 4 czujniki. 4. Komfort i 

funkcjonalność : a) klimatyzacja manualna, półautomatyczna lub automatyczna i ogrzewanie 

z nawiewem na przód i przedział pasażerski, b) tapicerka foteli – materiał o podwyższonej 

trwałości, ciemnej barwy, c) centralny zamek sterowany pilotem, d) szyba tylna ogrzewana , 

wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej, e) dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów, tylne 

chlapacze, f) radioodtwarzacz z systemem BLUETOOTH i z zestawem głośników, antena, g) 

koła stalowe 16” lub 17” z oponami zimowymi, Opony fabrycznie nowe, homologowane. 

Nie dopuszcza się opon bieżnikowanych. Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc 

od końcowego terminu realizacji umowy, h) zagłówki foteli przednich i tylnych regulowane, 

i) okładzina ścian bocznych przestrzeni pasażerskiej zabudowana na całej wysokości, trwała i 

zmywalna, 5. Warunki techniczne : a) skrzynia biegów manualna min. 5 biegów + wsteczny, 

b) silnik diesel; poj. od 1.500 cm3 do 2.300cm3 , c) moc silnika min. 130KM, d) napęd 

przedni lub tylny e) wspomaganie kierownicy. f) pojazd musi spełniać standardy emisji 

spalin ( tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów ) EURO 6. g) wielkość emisji 

dwutlenku węgla nie większa niż 210g/km Wielkości emisji dwutlenku węgla podana w 

g/km zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w 

przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą — określoną według innej metody pomiaru 

emisji, zapewniającej porównywalność ofert. Zaoferowana wielkość emisji dwutlenku węgla 

w cyklu mieszanym/łączonym musi być zgodna z wielkością podaną w dostarczonym przed 

podpisaniem umowy świadectwie zgodności WE, zmierzona wg. procedury ustalonej dla 

celów badań homologacyjnych. 6. Wyposażenie dodatkowe : a) pełnowymiarowe koło 

zapasowe wyposażone w oponę letnią, b) pełnowymiarowe kołpaki kół, c) dodatkowy 

komplet kół letnich z felgami, d) najazdy aluminiowe składane, e) apteczka pierwszej 

pomocy zgodna z normą UE wg. DIN 13164, f) gaśnica samochodowa z homologacją, g) 

trójkąt ostrzegawczy, h) wbudowany system nawigacji z mapą Polski i wyświetlaczem. 

Przewodnictwo głosowe w języku polskim. i) niezależne ogrzewanie postojowe 7. 

Dokumenty: a) karta pojazdu, b) karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz 

inne wymagane prawem dokumenty na pojazd i wyposażenie, c) wykaz punktów 

świadczących serwis gwarancyjnych, d) homologacja pojazdu bazowego, e) homologacja 

pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. 8. Warunki gwarancji : a) okres gwarancji na 

podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, zwanej dalej „gwarancją 

mechaniczną”: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów (wg oświadczenia Wykonawcy ), b) 

okres gwarancji na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące, c) okres gwarancji na perforację 

nadwozia: min. 72 miesiące.  



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 20/12/2016, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 28/12/2016, godzina: 10:00,  

 

 


