
Szczecin, dnia 19.06.2013 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 18.06.2013r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1
Alfa Romeo 159 1,8T 200 KM 2010r. VIN: ZAR93900007271988: 
Poz. 19 – Zgodnie z odpowiedzią z dnia 03.06.2013r. Proszę o informację, czy w jednej pozycji należy podać 
sumę wartości dwóch sond, ponieważ cena zakupu sondy przedniej i sondy tylnej różni się;

Odpowiedź:
Alfa Romeo 159 1,8T 200 KM 2010r. VIN: ZAR93900007271988: 
W poz. 19 należy podać sumę wartości dwóch sond.

Pytanie nr 2
Fiat Ducato 3.0 MultiJet 160 KM 2008r. VlN: ZFA25000001595891:
poz. 108, 109 – Proszę o sprecyzowanie którą szybę należy wycenić, mniejszą z przodu drzwi przednich, czy 
dużą opuszczaną;

Odpowiedź:
Fiat Ducato 3.0 MultiJet 160 KM 2008r. VlN: ZFA25000001595891:
W poz. 108 i 109 należy wycenić szybę dużą opuszczaną. 

Pytanie nr 3
Citroen Jumper 2.0 D 84 KM 2003r. VIN: VF7ZBAMFB17320814: 
Poz.8 – Zgodnie z odpowiedzią z dnia 03.06.2013r. proszę o informację, czy w jednej pozycji należy podać 
sumę wartosci trzech rolek, ponieważ ceny zakupu tych rolek są różne;

Odpowiedź:
Citroen Jumper 2.0 D 84 KM 2003r. VIN: VF7ZBAMFB17320814: 
W poz. 8 należy podać sumę wartości trzech rolek.

Pytanie nr 4
Fiat Stilo 1,6 16V 103/105 KM 2005r. VIN: ZFA19200000596243 (103KM), VIN: ZFA19200000651308 
(105KM): 
Poz. 3 – w silniku 103 KM występowały dwa rodzaje rozrusznika BOSCH I VALEO i taka sytuacja jest w 
silniku 105KM. W związku z powyższą sytuacją mamy 4 różne automaty do wyceny. Proszę o podanie numeru 
części, jaką należy wycenić;
Poz. 34 – W silniku 103KM występują dwie sondy, a w silniku 105 KM jedna sonda. W związku z powyższą  
sytuacją mamy 3 różne sondy do wyceny. Proszę o podanie numeru części, jaką sondę należy wycenić;
Poz. 38 – Co ma wchodzić w skład kompletu sprzęgła: Tarcza + Docisk czy Tarcza + Docisk + Łożysko;
Poz. 61 – w silniku 103 KM występowały dwa rodzaje rozrusznika BOSCH I VALEO i taka sama sytuacja jest 
w silniku 105 KM. W związku z powyższą sytuacją mamy 4 różne zębatki rozrusznika do wyceny.
Proszę o podanie numeru cześci, jaką należy wycenić.



Odpowiedź:
Fiat Stilo 1,6 16V 103/105 KM 2005r. VIN: ZFA19200000596243 (103KM), VIN: ZFA19200000651308 
(105KM): 
- w poz. 3 należy podać cenę automatu rozrusznika firmy VALEO do silnika 105 KM;
- w poz. 34 należy wycenić sondę do silnika 105KM;
- w poz. 38 w skład kompletu sprzęgła wchodzi tarcza + docisk;
- w poz. 61 należy wycenić zębatkę do rozrusznika firmy VALEO do silnika 105KM.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian , tj. 27.06.2013r. do godz. 11:30.


