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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 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na „dostawy
części zamiennych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań,
które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.03.2014r. wraz z wyjaśnieniami dotyczące Części I – części do aut
osobowych, furgonów i osobowo-terenowych:

XVII  Fiat Ducato 3.0 MultiJet 160 KM 2008r. VIN: ZFA25000001595891

Pytanie 1:
Pozycja 47 - napisano „linka drzwi przesuwnych zamka środkowego” 
Proszę o wyjaśnienie, których drzwi dotyczy ta pozycja lewych czy prawych.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez zmianę zapisu w poz. 47 na „linka drzwi przesuwnych
zamka środkowego prawa” i dodanie w poz. 47 A zapisu  „linka drzwi przesuwnych zamka środkowego lewa”
oraz dodanie zapisu w kolumnie 4, szacunkowa ilość 2 szt.

Pytanie 2 :
Pozycja 80 - napisano "odbojnik resoru przód "
W podanym samochodzie nie ma resoru z przodu. Proszę o wyjaśnienie czego ma dotyczyć pozycja 80. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez usunięcie  poz. 80. 

Pytanie 3: 
Pozycja 100 oraz pozycja 121 dotyczą tej samej części, czy mają być wycenione w dwóch osobnych pozycjach ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez  usunięcie  poz. 100. 

Pytanie 4: 
Pozycja 140 - napisano "rolka drzwi przesuwnych środkowa" 
Proszę wyjaśnić, których drzwi dotyczy ta pozycja lewych czy prawych.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez zmianę zapisu w poz. 140 na „rolka drzwi przesuwnych
środkowa prawa” i dodanie w poz. 140 A zapisu  „rolka drzwi przesuwnych środkowa lewa” oraz dodanie zapisu
w kolumnie 4, szacunkowa ilość 10 szt.

Pytanie 5: 
Pozycja 144 - napisano "rygiel zamka górnego drzwi przesuwnych"
Proszę wyjaśnić, których drzwi dotyczy ta pozycja lewych czy prawych.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez zmianę zapisu w poz. 144 na „rygiel zamka górnego drzwi
przesuwnych prawy” i dodanie w poz. 144 A zapisu  „rygiel zamka górnego drzwi przesuwnych lewy” oraz
dodanie zapisu w kolumnie 4, szacunkowa ilość 4 szt.

Pytanie 6: 
Pozycja 188 oraz pozycja 252 dotyczą tej samej części, czy mają być wycenione w dwóch osobnych pozycjach ?

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez  usunięcie  poz. 188.

Pytanie 7: 
Pozycja 189 oraz pozycja 253 dotyczą tej samej części, czy mają być wycenione w dwóch osobnych pozycjach ?



Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez  usunięcie w poz. 189. 

Pytanie 8: 
Pozycja 204 oraz pozycja 263 dotyczą tej samej części, czy mają być wycenione w dwóch osobnych pozycjach ?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez  usunięcie poz. 204. 

Pytanie 9: 
Pozycja 206 - napisano "sterownik pokładowy"
Proszę wyjaśnić dokładnie, o który sterownik należy wycenić lub proszę podać symbol. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez  usunięcie  poz. 206. 

Pytanie 10: 
Pozycja 229 - napisano "tłoczek zacisku h-ca przedniego" 
Proszę wyjaśnić, który tłoczek należy wycenić, w tym samochodzie występują dwa tłoczki hamulcowe w jednym
zacisku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez zmianę zapisu w poz. 229 na „zestaw tłoczków zacisku h-
ca przedniego”. 

Pytanie 11: 
Pozycja 269 - napisano "zamek drzwi tył lewy"
Proszę wyjaśnić, który zamek należy wycenić, na lewych drzwiach jest zamek górny, dolny                   i
środkowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez zmianę zapisu w poz. 269 na „zamek środkowy tylnych
lewych drzwi”.

Pytanie 12: 
Pozycja 271 - napisano "zestaw naprawczy prowadzenia zacisku "
Proszę wyjaśnić, którego zacisku zestaw należy wycenić przód czy tył.
Odpowiedź: 
Zamawiający  dokonuje  zmiany  w  treści  SIWZ  poprzez  zmianę  zapisu  w  poz.  271  na  „zestaw  naprawczy
prowadzenia przedniego zacisku”.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmodyfikowany wzór
formularza kalkulacji cenowej dot. części I zamówienia stanowiący załącznik nr 6.1 do siwz.

             Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 14.04.2014r. do godz. 11:30.
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