
Szczecin, dnia 01.07.2013 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”. 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 zapytań złożonych w 
dniu 21.06.2013r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
KIA ceed 2,0 CRDi 140 KM 2008r. VIN: U5YFF24528L088972 (HB):
Poz. 28 – kołek rozporowy poszycia przedniego – Proszę o sprecyzowanie pozycji, ponieważ nawet serwis nie 
jest w stanie wytypować tak opisanej pozycji, lub podanie nr części;
Poz. 97 – w podanym aucie występuje tylko jedna sonda, proszę o wyjaśnienie;

Odpowiedź:
XXXIX. KIA ceed 2,0 CRDi 140 KM 2008r. VIN: U5YFF24528L088972 (HB):
Poz. 28 – kołek rozporowy poszycia przedniego - nr katalogowy części 861552H100;
Poz. 97 – sonda lambda tylna - w poz. 96 i 97 nr katalogowy części 0281 004 044;

Pytanie nr 2
Nissan Terrano 2,7 Tdi 125 KM R20 2004r. VIN: VSKTVUR20U0562381:
Poz. 27 – przegub napędowy. Proszę o specyzowanie, czy chodzi Państwu o przegub zewnętrzny? ;
Poz. 34 – śruba koła – w tym aucie nie występują śruby tylko nakrętki koła;
Poz. 42 – tuleja wahacza tył – w tym aucie występuje kilka wahaczy z tyłu, proszę o podanie nr tulei, którą 
należy wycenić;
Poz. 43 – widełki włączające skrzynię rozdzielczą – Proszę o sprecyzowanie ponieważ nawet serwis nie jest w 
stanie wytypować część lub proszę o podanie nr podzespołu;
Poz.  46 – poduszka silnika – proszę o sprecyzowanie lub podanie nr części  ponieważ w podanym aucie  
występuje kilka poduszek w różnej cenie;
Poz. 49 – rura wydechowa – proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić rurę wydechową przednią czy tylną;

Odpowiedź:
XXXXIX. Nissan Terrano 2,7 Tdi 125 KM R20 2004r. VIN:  VSKTVUR20U0562381
Poz. 27 – przegub napędowy - należy wycenić przegub zewnętrzny (od strony koła);
Poz. 34 – śruba koła - nr katalogowy części 11938;
Poz. 42 -  tuleja wahacza tył - nr katalogowy części J4 1037BYMT;
Poz. 43 – widełki włączające skrzynię rozdzielczą - nr katalogowy części 3316833G0A;
Poz. 46 – poduszka silnika - nr katalogowy części 9002577;
Poz. 49 – rura wydechowa - należy wycenić rurę wydechową tylną.

Termin składania ofert (dot. CZĘŚCI NR 1) pozostaje bez zmian, tj. 09.07.2013r. do godz. 11:30.


