
Szczecin, dnia 02.10.2013 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 
i 27.09.2013r. wraz z wyjaśnieniami: 

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.

Odpowiedź: zmiana parametrów: Minimalna klasa oporu toczenia F, minimalna klasa przyczepności na 
mokrej nawierzchni C, maksymalna emisja hałasu 72dB. 

16) 225/50R17 98W - maksymalny dostępny indeks prędkości dla tego rozmiaru opony zimowej to V - 240 
km/h.

Odpowiedź: zmiana parametrów: Minimalny indeks prędkości V – 240km/h. 

17) 245/45R18 96W - maksymalny dostępny indeks prędkości dla tego rozmiaru opony zimowej to V - 240 
km/h.

Odpowiedź: zmiana parametrów: Minimalny indeks prędkości V – 240km/h. 

18) 215/80R14C 112/110P - istnieje możliwość zaoferowania opon z parametrami: opór toczenia F, 
przyczepność B, hałas 74. Prosimy o zgodę.

Odpowiedź: zmiana parametrów: Minimalna klasa oporu toczenia F, minimalna klasa przyczepności na 
mokrej nawierzchni C, maksymalna emisja hałasu 74dB. 

22) 215/65R16C 107T - istnieje możliwość zaoferowania opon z indeksem 106T lub 109R. Opony z 
indeksem 107T nie są produkowane.

Odpowiedź: zmiana parametrów: Minimalny indeks nośności 109/107. 

23) 215/70R16C 102T - istnieje możliwość zaoferowania opon z parametrami: opór toczenia G, 
przyczepność E, hałas 73dB. Prosimy o zgodę.

Odpowiedz: zmiana parametrów: Minimalna klasa oporu toczenia F, minimalna klasa przyczepności na 
mokrej nawierzchni G, maksymalna emisja hałasu 73dB. 



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.

Odpowiedz: Wymogi stawiane oponom całorocznym dla samochodów z napędem 4x4 zostały określone w 
kolumnach 7,8 i 9 w załączniku nr 7.1 do siwz.

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.

Odpowiedz: zmiana parametrów: Minimalna klasa oporu toczenia F, minimalna klasa przyczepności na 
mokrej nawierzchni C, maksymalna emisja hałasu 72dB. 

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.

Odpowiedz: parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 3: 

Prosimy o weryfikację poprawności zapisów SIWZ w punktach dotyczących przedmiotu zamówienia w 
formularzu dla ogumienia letniego /część 2/ są to następujące pozycje:

1) poz. 7 opona 175/65 R14 - wymagają Państwo indeksu nośności 88,natomiast zgodnie z nasza wiedzą 
opona o tym rozmiarze występuje w indeksie 82.

Odpowiedź: zmiana parametrów: Minimalny indeks nośności 86.

2) poz. 4 oraz poz. od 32 do 51 - opony w wymienionych pozycjach zgodnie z polskim prawem nie mają 
labelingu, w związku z tym prosimy o rezygnację z wymagań odnośnie klas energetycznych, klasy 
hamowania na mokrej powierzchni oraz klasy zewnętrznego hałasu toczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującym  prawem opony wyszczególnione w załączniku 7.2 do siwz 
pozycje  4 oraz od 32 do 51 nie muszą spełniać wymagań odnośnie klas oporu toczenia, przyczepności na 
mokrej nawierzchni i emisji hałasu zewnętrznego.

3) poz. 43 opona 100/90 R18 - wymagają Państwo indeksu nośności 63 i indeksu prędkości P, natomiast 
zgodnie z nasza wiedzą opona o tym rozmiarze występuje w indeksie nośności 56 oraz indeksie prędkości 
H.

Odpowiedź: zmiana parametrów: Minimalny indeks nośności 62.

4) poz. 49 opona AT 25x8 - 12 - wymagają Państwo indeksu nośności 45, natomiast zgodnie z nasza 
wiedzą opona o tym rozmiarze występuje w indeksie 43.

Odpowiedź: zmiana rozmiaru opony na AT 25x10-12.



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  2013  r.  poz.  907)  zmienia  się  treść  zapisów  w  następujących 
dokumentach:
• w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. III opis przedmiotu zamówienia ppkt. 5 , 

który otrzymuje brzmienie:
„5. Ogumienie zaoferowane przez Wykonawcę musi spełniać parametry określone w załącznikach nr 
7.1 i 7.2 do siwz dla każdej części zamówienia w zakresie odpowiednio:

a. rozmiar – określony w kol. 4: Zamawiający nie dopuszcza zamienników rozmiarowych,
b. indeks nośności – nie niższy niż określony w kol. 5,
c. indeks prędkości – nie niższy niż określony w kol. 6,
d. współczynnik oporów toczenia  - nie niższej klasy niż określony w kol. 7,
e. współczynnik przyczepności na mokrej nawierzchni - nie niższej klasy  niż określony w kol. 8,
f. poziom hałasu zewnętrznego - nie wyższy niż określony w kol. 9,
g. asortyment zimowy musi posiadać symbol 3PMSF.”

• w Załącznikach nr 6.1 i 6.2 do  siwz – wzór umowy w § 2 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Dostarczony asortyment musi spełniać parametry określone w formularzu kalkulacji cenowej, 
w zakresie odpowiednio:
a)  rozmiar – określony w kol. 4: Zamawiający nie dopuszcza zamienników rozmiarowych,
b)  indeks nośności – nie niższy niż określony w kol. 5,
c)  indeks prędkości – nie niższy niż określony w kol. 6,
d)  współczynnik oporów toczenia  - nie niższej klasy niż określony w kol. 7,
e)  współczynnik przyczepności na mokrej nawierzchni - nie niższej klasy  niż określony w kol. 8,
f)  poziom hałasu zewnętrznego - nie wyższy niż określony w kol. 9,
g)  asortyment zimowy musi posiadać symbol 3PMSF.”

• w Załącznikach nr 7.1 i 7.2 do siwz – Formularze kalkulacji cenowej,
dla każdej części zamówienia. W załączeniu zmienione załączniki nr 6.1, 6.2, oraz 7.1 i 7.2 do siwz.

Ponadto  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia 
wadium do dnia 09.10.2013r. 
Godziny składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostają bez zmian.


