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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 19.06.2013r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1
Ford Focus I 1.6 100 KM 2004r. Kombi VIN: WF0NXXWPDN4Y84038: 
Poz.  29 – W powyższym aucie występujątrzy wahacze z tyłu na jedną stronę, wahacz poprzeczny górny,  
wahacz poprzeczny dolny i wahacz do sprężyny zawieszenia. Proszę o sprecyzowanie który wahacz należy 
wycenić;

Odpowiedź:
Ford Focus I 1.6 100 KM 2004r. Kombi VIN: WF0NXXWPDN4Y84038: 
W poz.29 należy wycenić wahacz poprzeczny dolny.

Pytanie nr 2
Ford Focus I 1.8 115KM 2001r. Kombi VlN: WF0NXXGCDN1J53508:
Poz. 23 – osłona pod zderzak – nie występuje w tym aucie;
Poz. 51 – W powyższym aucie występują trzy wahacze z tyłu na jedną stronę, wahacz poprzeczny górny,  
wahacz poprzeczny dolny i wahacz do sprężyny zawieszenia. Proszę o sprecyzowanie który wahacz należy 
wycenić;

Odpowiedź:
Ford Focus I 1.8 115KM 2001r. Kombi VlN: WF0NXXGCDN1J53508:
- w poz. 23 należy wycenić osłonę pod zderzak tzw. hokej (spojler) zderzaka przedniego;
- w poz. 51 należy wycenić wahacz poprzeczny dolny.

Pytanie nr 3
Ford Focus II 1.6 100 KM 2004r. VIN: WF05XXWPD55B16803: 
Poz. 40,41 – pasek rozrządu (zestaw) – Pozycje zdublowane. Proszę również o wyjaśnienie co należy wycenić 
w tej pozycji, rozrząd kompletny z rolkami i pompą wody, czy sam pasek rozrządu;
Poz. 48, 49 – pompa wody – pozycje zdublowane;
Poz. 87 – w powyższym aucie występują trzy wahacze z tyłu na jedną stronę, wahacz poprzeczny górny, 
wahacz poprzeczny dolny i wahacz do sprężyny zawieszenia. Proszę o sprecyzowanie który wahacz należy 
wycenić;
Poz. 99 – zaślepka piasty tył – nie występuje jako część zamienna. Występuje tylko w komplecie razem z piastą 
tylną;

Odpowiedź:
Ford Focus II 1.6 100 KM 2004r. VIN: WF05XXWPD55B16803: 
- w poz. 40 należy wycenić rozrząd kompletny z rolkami - nr katalogowy VKMA04222;
- w poz. 41 należy wycenić rozrząd kompletny z rolkami - nr katalogowy VKMA04224;
- w poz. 48 należy wycenić pompę wody nr katalogowy P255;
- w poz. 49 należy wycenić pompę wody nr katalogowy P235;
- w poz. 87 należy wycenić wahacz poprzeczny dolny;
- w poz. 99 należy wycenić zaślepkę piasty wraz z piastą.



Pytanie nr 4
Ford Focus II 2.0 (noPb) 145 KM 2008r. VIN: WF0PXXGCDP8D40769: 
Poz. 38 – wkładka zamka klapki wlewu paliwa – nie występuje w tym aucie;

Odpowiedź:
Ford Focus II 2.0 (noPb) 145 KM 2008r. VIN: WF0PXXGCDP8D40769: 
W poz. 38 należy wycenić mechanizm zamykający klapkę wlewu paliwa, nr katalogowy 1563211.

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


