
Szczecin, dnia 30.01.2019 r.

ZZ-2380-11/19

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 2018 r. poz.1986 ze zm.), zwanej

dalej  „uPzp”na  Sukcesywne  dostawy  fabrycznie  nowych  akumulatorów  dla  służbowego  sprzętu

transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

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

do Zamawiającego w dniu 29.01.2019r. wraz z wyjaśnieniami siwz:

Pytanie 1: 

Samochody z których pozycji są wyposażone w silniki z systemem Start-Stop? Podane dane w formularzu (zał.nr5) nie
wyjaśniają jednoznacznie tej kwestii. Akumulatory stosowane do takich silników są produkowane w innej technologi
(AGM, EFB). Zastosowanie akumulatora "tradycyjnego" w samochodzie z silnikiem start-stop spowoduje znaczne
skrócenie jego żywotności I nie uznanie ewentualnej reklamacji. Podaję pozycje z formularza, gdzie producent
akumulatorów wskazuje możliwość zastosowania silnika z sytemem start-stop: Poz.10 , 17, 18, 23, 30, 31, 32, 35, 37,
71, 72, 76, 78, 88, 90, 91, 100, 105, 106, 124, 128, 130, 131, 135, 141, 144, 148, 152, 153, 156.

Odpowiedź: 

Pojazdy z pozycji 10 , 17, 18, 23, 30, 31, 32, 35, 37, 71, 72, 76, 78, 88, 90, 91, 100, 105, 106, 124, 128, 130, 131, 135,
141, 144, 148, 152, 153, 156 załącznika nr 5 nie posiadają systemu Start/Stop.

Pytanie 2: 

Proszę o informację jakiego rodzaju silnik jest zastosowany w samochodach wykazanych w poniższych pozycjach. 
Czy jest to silnik benzynowy (PB) czy dieslowski (D) Poz.22, 24, 156.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pojazdy z pozycji 22, 24, 156 załącznika nr 5, posiadają silniki benzynowe.

Pytanie 3: 

Czy samochód FIAT DUCATO z poz.17 to wersja (250) 120 Multijet ,czy (244) JTD ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pojazd z pozycji 17 załącznika nr 5, to jest wersja (250) 120 Multijet.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian tj. 01.02.2019r. 

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


