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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” CZĘŚĆ NR 1 - osobowe, furgony, osobowo – terenowe.

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 zapytania złożonego w dniu 
26.06.2013r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1
Skoda Octavia 2.0 115 KM (noPb) 2001r. VIN: TMBCE11U71X433538
W pozycji 29 osłona przegubu wewnętrznego lewa nie podano ilości.
Proszę o napisanie ile przegubów ma być w tej pozycji.

Odpowiedź:
Skoda Octavia 2.0 115 KM (noPb) 2001r. VIN: TMBCE11U71X433538
Poz. 29 – Zamawiajacy dokonuje zmiany treści w części Nr 1 do SIWZ poprzez dopisanie ilości 4 szt. w kolumnie 
szacunkowa ilość.

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 załącznik formularz kalkulacji 
cenowej  nr  5.1 do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  dotyczący części  I  zamówienia  (w załączeniu 
zmieniony załącznik nr 5.1 formularz 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 dla  CZĘŚCI nr 1 - osobowe, furgony, osobowo - terenowe zostaje przesunięty do dnia 
09.07.2013r. do godz. 11:30. 
W konsekwencji  powyższego Zamawiający dokonuje następujących  zmian  w specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu dla CZĘŚCI nr 1 - osobowe, furgony, osobowo - terenowe :
1) zmiana terminu komisyjnego otwarcia ofert określona w rozdziale XI pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Termin zostaje przesunięty do dnia 09.07.2013r. do godz. 12:00.
2)  zmiana  termin  na  składanie  wadium  określonego  w  rozdziale  VIII  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia. Termin zostaje przesunięty do dnia 09.07.2013r. do godz. 11:30.


