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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.),

zwanej  dalej  „uPzp”na  Sukcesywne  dostawy fabrycznie  nowych części  zamiennych i  materiałów

dodatkowych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  pytania  do  siwz,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 19.10.2018 r. wraz z wyjaśnieniami siwz:

Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Część I – Wykaz części zamiennych do poj. sam. marki Alfa Romeo i Fiat

Pytanie 1: 

237 Fiat Ducato 3.0 MultiJet 160 KM 
2008r. VIN: ZFA25000001595891

GT-201-00001524 regulator napięcia alternatora

Regulator napięcia A05239, proszę o podanie producenta regulatora,  czy rozwiązaniem równoważnym będzie

regulator ARE3010 z katalogu firmy Autostarter?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że chodzi o część o nr: A05239 lub równoważną.

Pytanie 2:
 

240 Fiat Ducato 3.0 MultiJet 160 KM 
2008r. VIN: ZFA25000001595891

GT-201-00063123 rolka drzwi przesuwnych górna 
lewa

Podany w odpowiedzi nr MH11302, wskazuje na rolkę prawą dolną, w opisie pozycji jest górna lewa, proszę o

sprecyzowanie której rolki oczekuje Zamawiający? Czy chodzi o PFCNB04L z katalogu firmy ROLL?

Odpowiedź:  Zamawiający  precyzuje,  że  chodzi  o  część  o  numerze:  1344422080  np.:  firmy  ROLL lub

równoważną.

Pytanie 3:

243 Fiat Ducato 3.0 MultiJet 160 KM 
2008r. VIN: ZFA25000001595891

GT-201-00001857,
GT-201 -00001853

rolka drzwi przesuwnych 
środkowa prawa

Podany w odpowiedzi nr 1344239080 wskazuje na wózek dolny prawy, czy chodzi o wózek prawy środkowy

PFCNB05 z katalogu firmy ROLL?

Odpowiedź:  Zamawiający  precyzuje,  że  chodzi  o  część  o  numerze:  1344266080  np.:  firmy  ROLL lub



równoważną.

Pytanie 4:

Pkt  III.1  SIWZ -  Proszę  o  określenie,  jak  miałaby  wyglądać  weryfikacja  „zgodności  części  ze  standardami

producenta” w przypadku nieoryginalnych części  zamiennych? Producenci pojazdów nie udostępniają  swoich

standardów produkcyjnych, jest to zatem niewykonalne. Stoi to w sprzeczności z rozporządzeniem UE 461/2010.

Odpowiedź: 

Zaproponowany przez wykonawcę asortyment musi być kompatybilny,  pasować do marek i modeli pojazdów

wyszczególnionych  w  formularzach  kalkulacji  cenowej.  Asortyment  musi  być  dostarczany  w  opakowaniu

oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części  (nr katalogowy lub numer

części wg producenta). 

Zamawiający  dopuszcza  asortyment  do  marek  i  modeli  pojazdów  wyszczególnionych  

w formularzach kalkulacji cenowej, który będzie spełniał poniższe wymogi:

„O" - oryginalna część zamienna pochodząca bezpośrednio od producenta pojazdów i oznakowana jego logo;

„Q" - oryginalna część zamienna oznakowana logo producenta części dostarczającego dany element na pierwszy

montaż;

„PC / PT" - nieoryginalna część zamienna o porównywalnej jakości posiadająca dodatkowo certyfikat jakości;

„PJ"  -  nieoryginalna  część  zamienna  o  porównywanej  jakości,  szczególnie  polecana  przez  dostawcę

(dystrybutora) tej części (ale nie przez producenta pojazdów);

„P" - nieoryginalna część o porównywalnej jakości;

„ZJ"  -  zwykły nieoryginalny zamiennik  o podwyższonej  jakości,  polecany przez  dostawcę (dystrybutora)  tej

części, niespełniający kryteriów części grupy P (części nieoryginalnych o porównywalnej jakości);

„Z" - pozostałe nieoryginalne zamienniki.

Pytanie 5:

Pkt III.1 SIWZ – Proszę o informację, na jakiej podstawie Zamawiający będzie żądał deklaracji zgodności z

rozporządzeniem ws. warunków technicznych do przedmiotów, które zostały dopuszczone na innej podstawie (np.

homologacją)

Odpowiedź:  Zamawiający  będzie  prosił  o  dostarczenie  deklaracji  zgodności,  tylko  

w przypadku gdy dana część zamienna nie będzie posiadała homologacji. 

Zamawiający wystąpi o przedstawienie deklaracji zgodności bądź homologacji, tylko w skrajnych sytuacji, gdy

kilkukrotnie dostarczony asortyment nie będzie kompatybilny dla danej marki i modelu pojazdu.



Pytanie 6:

Pkt. XIII SIWZ – czy osoba niepełnosprawna, to musi być ta sama osoba przez cały okres trwania zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje: nie musi to być ta sama osoba.

Pytanie 7: 

POZ. 60 - czy chodzi o poduszkę skrzyni biegów o nr 51732386, czy o nr 51798804?

Odpowiedź:  Zamawiający  precyzuje,  że  chodzi  o  część  o  nr:  51798804,  np.: firmy  IMPERGOM  lub

równoważną.

Pytanie 8: 

POZ. 140,  141 -  głowiczka  amortyzatorów -  czy chodzi  o  samą poduszkę  bez  łożyska  nr  OE 1350789080,

135078808?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że chodzi o część z poz. 140 o numerze: np.:  FT12185  firmy FAST lub

równoważną oraz część z poz. 141 o numerze: np.: FT12186 firmy FAST lub równoważną.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


