
Szczecin, dnia 27.09.2013 r.

ZZ-2380-142/13

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i nast.  ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907),  zwanej  dalej  „uPzp”na  „dostawy 
ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 907) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych przez Wykonawców w dniu 26.09.2013r. : 

Pytanie 1: 
W wielu pozycjach formularza cenowego znajdują się  pozycje  opon, dla  rozmiarów których,  żaden znany i  
obecny na polskim rynku producent nie ma w ofercie produktów spełniających Państwa wymogi techniczne 
(m.in. koncern Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone, Hankook, Pirelli).
W formularzu dla ogumienia zimowego są to następujące pozycje:
2)  165/80R14  85T  -  istnieje  możliwość  zaoferowania  opon  zawierających  parametry:  opór  toczenia  F, 
przyczepność C, hałas 71dB. Prosimy o zgodę.
16) 225/50R17 98W - maksymalny dostępny indeks prędkości dla tego rozmiaru opony zimowej to V - 240 km/h
17) 245/45R18 96W - maksymalny dostępny indeks prędkości dla tego rozmiaru opony zimowej to V - 240 km/h
18) 215/80R14C 112/110P - istnieje możliwość zaoferowania opon z parametrami: opór toczenia F, przyczepność 
B, hałas 74. Prosimy o zgodę.
22) 215/65R16C 107T - istnieje możliwość zaoferowania opon z indeksem 106T lub 109R. Opony z indeksem 
107T nie są produkowane.
23) 215/70R16C 102T - istnieje możliwość zaoferowania opon z parametrami: opór toczenia G, przyczepność E, 
hałas 73dB. Prosimy o zgodę.
28-33) opony całoroczne - informujemy, że dla opon 4x4 Państwa wymogi w zakresie przyczepności, oporów 
toczenia  i  hałasowi,  w każdej  pozycji  nie  odpowiadają  realiom opon do samochodów osobowo-terenowych. 
Zgodnie z Państwa wymogiem opony mają być całoroczne do użytkowania w połowie w terenie. Takim oponom 
odpowiadają  zupełnie  inne  parametry  niż  w  przypadku  opon  osobowych.  Prosimy  zatem  o  rezygnację  z  
wymogów: opór toczenia, przyczepność, hałas, w celu odpowiedniego dopasowania opon do Państwa pojazdów i  
potrzeb.

Pytanie 2: 
W części 1 w pozycji 2 opona 165/80R14 o podanych przez Zamawiającego parametrach na dzień dzisiejszy nie  
występuje na rynku i żaden z producentów nie jest w stanie podać terminu realizacji. 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opony 165/80R14 85T o współczynniku  
oporów toczenia klasy F i współczynniku przyczepności na mokrej nawierzchni klasy C.
Poz. 4 opona 175/65R14 88T, opona z indeksem nośności 88, jest niedostępna na rynku i żaden z producentów 
nie  jest  w  stanie  podać  terminów  realizacji,  zwracamy  się  z  zapytaniem  czy  Zamawiający  dopuszcza 
zaoferowanie opony z indeksem nośności 86 spełniającej pozostałe parametry.

W  związku  z  koniecznością  dokładniejszego  przeanalizowania  odpowiedzi  na  powyższe  pytania, 
które  wpłynęły  w przedmiotowym postępowaniu  i  wymogiem udzielenia  odpowiedzi  w  ustawowym terminie, 
oraz  zbliżającym się  terminem składania  ofert  w dniu  01.10.2013r.,  Zamawiający na  podstawie  art.  38  ust.  6 
ww.  ustawy   przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia  wadium do  dnia  08.10.2013r. 
Godziny składania i otwarcia  ofert oraz wniesienia wadium pozostają bez zmian. 

Oprac. K.K.


