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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 20.06.2013r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1
Fiat Ducato 3.0 MultiJet 160 KM 2008r. VIN: ZFA25000001595891:
Poz. 78 - piasta skrzyni biegów  - Proszę o wyjaśnienie, ponieważ nawet serwis nie jest w stanie określić 
potrzebnego dla Państwa podzespołu, lub podanie nr części;
Poz. 126 - uszczelka kolektora wodnego - Proszę o wyjaśnienie, ponieważ nawet serwis nie jest w stanie 
określić potrzebnego dla Państwa podzespołu, lub podanie nr części;
Odpowiedź:
Fiat Ducato 3.0 MultiJet 160 KM 2008r. VIN: ZFA25000001595891:
W poz. 78  - należy wycienić tuleję przesuwną 2 i 3 biegu, nr 55249936.
W poz. 126 - należy wycenić uszczelkę o numerze kat.: 504090524.

Pytanie nr 2
Ford Fusion 1,4 80 KM 2004r. VIN: WF0UXXGAJU5E09251:
Poz. 31, 32 - pompa wody – Pozycje zdublowane;
Poz. 37 przewód nagrzewnicy – Są dwa przewody który należy wycenić, proszę podać nr części;
Poz. 56 - wkładka zamka pokrywy silnika – nie występuje taka część w tym samochodzie;
Odpowiedź:
Ford Fusion 1,4 80 KM 2004r. VIN: WF0UXXGAJU5E09251:
Poz. 31, 32 - w tym pojeździe występują 2 rodzaje pomp wody, numery katalogowe to P235 i P255, należy 
wycenić obie pozycje w formularzu.
W poz. 37 - należy wycenić przewód o numerze kat.: 1547085.
W poz. 56 - należy wycenić zamek pokrywy silnika, nr katalogowy 1300444.

Pytanie nr 3
Ford Transit 2,0 Di 86KM/100KM 2000 r. VIN: WF0VXXGBFV2R64434:
Poz.  22,  26  –  W podanym  aucie  regulator  napięcia  występuje  razem  z  szczotkotrzymaczem,  proszę  o 
informacje czy w obu pozycjach należy wycenić to samo;
Odpowiedź:
Ford Transit 2,0 Di 86KM/100KM 2000 r. VIN: WF0VXXGBFV2R64434:
Poz. 22, 26 - w obu pozycjach należy wycenić regulator napięcia razem ze szczotkotrzymaczem.

Pytanie nr 4
Ford Transit 2.0 TDCi 125KM 2004r. VIN: WF0VXXTTFV5D30843:
Poz.  17,  24  –  W podanym  aucie  regulator  napięcia  występuje  razem  z  szczotkotrzymaczem,  proszę  o 
informacje czy w obu pozycjach należy wycenić to samo;
Odpowiedź:
Ford Transit 2.0 TDCi 125KM 2004r. VIN: WF0VXXTTFV5D30843:
W poz. 17, 24 - w obu pozycjach należy wycenić regulator napięcia razem ze szczotkotrzymaczem.

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


