
Szczecin, dnia 03.06.2013 r.

ZZ-2380-60/13

informacja na stronę internetową

dotyczy:   dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 
Prawo zamówień  publicznych (t.j.  Dz.  U.  Z 2010r.  Nr  113,  poz.  759  ze zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”
na  „Dostawy  części  zamiennych  do  sprzętu  transportowego  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w 
Szczecinie”.

Zamawiający informuje,  że na podstawie art.  38 ust.  1  i  2  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje treść zapytań złożonych w dniu 
29.05.2013r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1
Zamawiający w załączniku nr 5.2 do SWIZ w punkcie opisującym wykaz części do motocykla Kawasaki GRT 1400 
2009r podaje w punkcie 8 zestaw napędowy (zębatka duża, mała, łańcuch). Otóż motocykl ten jest napędzany wałem 
kardana i nie posiada zestawu napędowego. Proszę o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli pisząc zestaw 
napędowy, bo być może podana pozycja zostala błędnia podana w specyfikacji.
Odpowiedź:
CZĘŚĆ NR 2 - motocykle, quady
V. Kawasaki 1400 GTR 2009r. (ZGT40A) 114kW VIN: JKBZGT40AAA021739
Poz. 8 – Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5.2 do siwz w kol. 2 jest zapis zestaw napędowy 
(zębatka duża, mała, łańcuch) powinno być  zestaw napędowy (wał kardana).
Pytanie nr 2
Ile posiadacie ilosci podanych aut ponizej? Oraz poprosze jeśli można o ilość wszystkich aut
CITROEN C5 2,0;  CITROEN C5 2,2  HDI;  CITROEN C5 3,0;  JUMPER 2,0D Z 2003;  ESPERO;  LUBLIN; 
NUBIRA; CINQCENTO;TRANSIT 2,0 BENZYNA Z 1997r; HONDA CIVIC 1,4 90Km 1999r.; MERCEDES 310 
1995r
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż tego typu informacji nie udziela ze względu na zachowanie tajemnicy służbowej.

Pytanie nr 3
Część l Alfa Romeo 159 1,8T 200 KM 2010r. VIN: ZAR93900007271988 : 
Poz. 13, 14 - Proszę  o doprecyzowanie opisu pozycji czy chcą Państwo wahacz przedni górny L/P, czy wahacz 
przedni dolny L/P ?;
Poz. 19 - Proszę o doprecyzowanie którą sondę należy wycenić, przednią czy tylną?
Odpowiedź:
Poz. 13 – Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2  jest wahacz przedni prawy, a 
powinno być: wahacz przedni dolny L/P;
Poz. 14 – Zamawiający dokonuje zmiany treści  załącznika nr 5.1 do siwz  w kol. 2  jest  wahacz przedni lewy, 
powinno być: wahacz przedni górny L/P;
Poz. 19 załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2  – Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić sondę przednią i tylną;

Pytanie nr 4
Część 1 Citroen Berlingo 1.6D 90KM 2007r. VIN: VF7GC9HXC94385139; 
Poz. 2 klocki hamulcowe tył - nie występują w tym modelu klocki. auto posiada hamulce bębnowe; 
Poz. 8 Sworzeń wahacza dolnego - w tym modelu nie występuje svvorzeń jako część zamienna. Występuje tylko 
cały wahacz z niewymiennym sworzniem; 
Poz. 10 tracze hamulcowe tył - nie występują w tym modelu, w aucie są zamontowane hamulce bębnowe. 
Odpowiedź:
III. Citroen Berlingo 1.6D 90KM 2007r. VIN: VF7GC9HXC94385139
Poz. 2 – Zamawiający dokonuje zmiany treści  załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 jest   klocki hamulcowe tył – 
powinno być szczęki hamulcowe;
Poz. 8 - Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 jest sworzeń wahacza dolnego – 
powinno być wahacz dolny;
Poz. 10 – Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 jest  tarcza hamulcowa tył – 



powinno być bębny hamulcowe;

Pytanie nr 5
Citroen Jumper 2.0 D 84KM 2003r. VIN: VF7ZBAMFB17320814: 
Poz. 2 - W podanym pojeździe występują szczęki hamulcowe a nie klocki; 
Poz. 8 - Proszę o sprecyzowanie, ponieważ pasek wielorowkowy napinany jest dwiema rolkami napinającymi i 
jedną zwrotną.: 
l - rolka napinacza - nr – 5751 55
2 - rolka napinająca - nr 5751 56, 
3 - rolka prowadząca, zwrotna - nr 5751 92. 
Którą rolkę należy wycenić w poz. 8 samą rolkę napinacza nr 5751 55, czy rolkę napinającą nr 5751 56? 
Poz. 13 W tym aucie występują bębny;
Odpowiedź:
VII. Citroen Jumper 2.0 D 84KM 2003r. VIN: VF7ZBAMFB17320814
Poz. 2 – Zamawiający dokonuje zmiany treści  załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 jest   klocki hamulcowe tył – 
powinno być szczęki hamulcowe;
Poz. 8 załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 – Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić rolkę napinacza, rolkę 
napinającą oraz rolkę prowadzącą;
Poz. 13 – Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 jest  tarcza hamulcowa tył – 
powinno być bębny hamulcowe;

Pytanie nr 6
Dacia Logan 1.6 87KM (noPb) 2006r. VIN: UU1LSDAFH36869582: 
Poz.  4  W tym aucie  nie  występują  klocki  -  zamontowane są  hamulce bębnowe  i  okładziną  hamu1cową jest 
szczęka; 
Poz. 19 W tym aucie nie występują tarcze z tyłu tylko bębny;
Poz. 18 - Tarcza hamulcowa przód – Proszę o wskazanie wymiarów tarczy, ponieważ nr nadwozia nie wskazuje 
jednoznacznie które tarcze zostały zamontowane w Państwa samochodzie; 
Odpowiedź:
VIII. Dacia Logan 1.6 87KM (noPb) 2006r. VIN: UU1LSDAFH36869582
Poz. 4 – Zamawiający dokonuje zmiany treści  załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 jest   klocki hamulcowe tył – 
powinno być szczęki hamulcowe;
Poz. 19 – Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 jest  tarcza hamulcowa tył – 
powinno być bębny hamulcowe;
Poz. 18  załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2  – Zamawiający wskazuje następujące wymiary tarczy hamulcowej 
przód: średnica: 280 mm, gr. 12 mm, odsadzenie 33 mm.

Pytanie nr 7
Daewoo Espero 1.5 90KM 1997r. VIN: KLALJF19V1VB221327: 
Poz. 2 W podanym aucie nie występują klocki z tyłu zamontowane są hamulce bębnowe i okładziną hamulcową 
jest szczęka; 
Poz. 11 W podanym aucie nie występują tarcze z tyłu tylko bębny; 
Odpowiedź:
IX. Daewoo Espero 1.5 90KM 1997r. VIN: KLALJF19V1VB221327
Poz. 2 – Zamawiający dokonuje zmiany treści  załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 jest   klocki hamulcowe tył – 
powinno być szczęki hamulcowe;
Poz. 11 – Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 jest  tarcza hamulcowa tył – 
powinno być bębny hamulcowe;

Pytanie nr 8
Część 1 Peugeot 3071.6 HDI ll0KM 2007r. VIN: YF33C9HYC85102551: 
Poz. 22 Proszę o doprecyzowanie pozycji, czy tarcza hamulcowa ma być kompletna z łożyskiem czy bez. 
Odpowiedź:
LXI. Peugeot 307 1.6 HDI 110KM 2007r. VIN: VF33C9HYC85102551
Poz. 22 załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 – Zamawiający wyjaśnia, że tarcza hamulcowa powinna być kompletna 
z łożyskiem.

Pytanie nr 9



Fiat Bravo 1.9 MultiJet 150 KM 2009r. V1N: ZFA19800004207213: 
Poz.  8  -  kolumna kierownicza -  Proszę  o  wyjaśnienie  czy chodzi o wałek kierowniczy,  czy o całą  kolumnę 
kierowniczą wraz z mechanizmem wspomagania ?
Odpowiedź:
XIII. Fiat Bravo 1.9 MultiJet 150 KM 2009r. VIN: ZFA19800004207213
Poz. 8  załącznika nr 5.1 do siwz w kol. 2 jest  – Zamawiający wyjaśnia, że kolumna kierownicza oznacza  całą 
kolumnę kierowniczą wraz z mechanizmem wspomagania;

Pytanie nr 10 
Chevrolet Cruze 1.6 124KM 2012r. VIN: KL1JF68E9DK049910: 
Poz. 5 – Łącznik stabilizatora tył- W tym aucie nie występuje stabilizator z tyłu; 
Poz.  6.  7  –  Sworzeń  wahacza  dolnego  P/L -  w  tym  modelu  nie  występuje  sworzeń  jako  część  zamienna. 
Występuje tylko cały wahacz z niewymiennym sworzniem; 
Odpowiedź:
II. Chevrolet Cruze 1.6 124KM 2012r. VIN: KL1JF68E9DK049910
Poz. 5 – Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5.1 do siwz poprzez skreślenie poz. 5.
Poz. 6, 7 – Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5.1 do siwz jest  sworzeń wahacza dolnego Pr/L 
strona powinno być wahacz dolny;

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zmienia załączniki formularze kalkulacji 
cenowej  nr  5.1  i  5.2  do specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  dotyczące  części  I  i  II  zamówienia  (w 
załączeniu zmienione załączniki nr 5.1 i 5.2 formularze kalkulacji cenowej).

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) termin składania ofert określony w rozdziale XI pkt. 1 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zostaje przesunięty do dnia 27.06.2013r. do godz. 11:30. 
W konsekwencji  powyższego Zamawiający dokonuje następujących  zmian  w specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu:
1) zmiana terminu komisyjnego otwarcia ofert określona w rozdziale XI pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Termin zostaje przesunięty do dnia 27.06.2013r. do godz. 12:00.
2)  zmiana  termin  na  składanie  wadium  określonego  w  rozdziale  VIII  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia. Termin zostaje przesunięty do dnia 27.06.2013r. do godz. 11:30.


