
 

 

 

Wrocław, dn. 23.07.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przetargu nieograniczonym  

pt.: 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW 

nr sprawy WNP/574/PN/2019 

 

I. W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pisma o poniższej treści (zachowano 

oryginalną treść pisma): 

W związku z nie uwzględnieniem naszego protestu z dnia 17.07.2019  wnosimy o 

zmianę  w zapisie SIWZ do postępowania  WNP/574/PN/2019 Wnosimy o 

uwzględnienie  następujących  zapisów  w SIWZ : 

I Specyfikacja -QUAD: 

1. Silnik 

Pojemność:  567 cc 

Moc: min 27,73  KM 

Silnik : 4- suwowy, chłodzony cieczą , jednocylindrowy w układzie rzędowym ,cztery 

zawory na cylinder,  

przepustnica z elektronicznym wtryskiem paliwa ; 

rozruch: elektryczny; 

możliwość hamowania silnikiem;  

pojemność  baku paliwa 25,5 l 

2. Przekładnia 

Bezstopniowa przekładnia wzmocniona CVT 

3. Napęd i zawieszenie 

Opony  min 26 cali; 

Felgi aluminiowe 

Elektroniczne  dołączany napęd  4x6/6x6 przekazanie napędu wałem,  elektryczna 

blokada  przedniego dyferencjału 

Oryginalne fabryczne gąsienice wraz z zestawem ,montażowym do quadów  6x6 -1 kpl; 

Zawieszenie przednie:  Mc Pherson 

Zawieszenie tylne : Wielowachaczowe 
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Hamulce przednie i tylne : tarczowe wentylowane, zaciski tłoczkowe ,przewody 

hamulcowe w oplocie stalowym. 

Przeniesienie napędu: automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów z przełożeniami 

 High, Low, Park, Neutral, Reverse 

Układ jezdny: 

4.Masa:  

Masa własna: 650 kg  (bez alternatywnego napędu gąsienicowego) 

Możliwość  ciągnięcia przyczepy : niehamowanej 750 kg, z hamulcem  1080 kg. 

5. Standartowo (seryjnie lub dodatkowo wyposażony w : 

Oprzyrządowanie : wielofunkcyjny wskaźnik ; prędkościomierz, obrotomierz, licznik 

przebiegu, diagnostyka, wskaźniki biegu, poziomu paliwa, licznik motogodzin, zegar, 

lusterka. 

Skrzynia ładunkowa  min 300 kg; 

Bagażnik  przedni min: 40kg 

Zaczep kulowy do przyczepy z wiązką elektryczną (do zamawiane przyczepki 

transportowej) 

Wyciągarka o uciągu min 1200 kg 

Jednopoziomowa  skrzynia z możliwością zamontowania dodatkowych akcesoriów  

Boczne ściany  sztywne , nierozbieralne,  tylna burta  zdejmowalna. 

Skrzynia  transportowa tylna, uchylna tył . Wspomagana hydraulicznie. 

Bagażniki z systemem montażowym. 

Progresywne elektryczne wspomaganie kierownicy. 

Gniazdko typu DC 

Pojedyncze reflektory o łącznej mocy 165 W 

Wzmocniony  materiał siedziska. 

Antypoślizgowe podnóżki plastykowe 

Podgrzewane i chronione uchwyty manetek 

Wnioskuję o zmiany w SIWZ  by uwzględniły dane techniczne  i opis przedmiotu  który 

tu przedstawiłem.” 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 wyjaśnia, że nie dopuszcza pojazdu o ww. 

parametrach, nieodpowiadających potrzebom Zamawiającego.  

II.  Wyjaśnienia treści siwz zostają załączone do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i stanowią jej integralną część. W związku z tym, że powyższe 

wyjaśnienia nie uniemożliwiają złożenia ofert w nakazanym terminie, 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
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