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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 11.04.2014r. wraz z wyjaśnieniami dotyczące:

Części I – części do aut osobowych, furgonów i osobowo-terenowych:

IX Dacia Logan 1.6 87KM (noPb) 2006r. VIN: UU1LSDAFH36869582

Pytanie 1: Pozycja 22 - proszę sprecyzować, co oznacza zapis "szczęki hamulcowe - kompletne"

Odpowiedź: W pozycji 22 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz "szczęki hamulcowe -  kompletne"
tzn. na oba koła. 

XXIII Ford Focus II FL 2.0 (noPb) 145 KM 2008r. VIN: WF0PXXWPDP8S24481

Pytanie 1: Pozycja 19 - napisano "pasek rozrządu (zestaw)" - w tym samochodzie rozrząd napędzany jest
łańcuchem proszę o wyjaśnienie, co należy wycenić w tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez  usunięcie  poz. 19.

Pytanie 2: Pozycja 24 - w tym aucie nie występują przewody zapłonowe proszę o wyjaśnienie co należy
wycenić w tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez zmianę zapisu w poz. 24 na „cewka
zapłonowa”

XXVI Ford Mondeo 3.0 V6 200KM (noPb) 2006r. VIN: WF05XXGBB56B84999

Pytanie  1:  Pozycja  24  -  proszę  wyjaśnić  czy  należy  wycenić  komplet  uszczelek  głowicy  czy  samą
uszczelkę głowicy.

Odpowiedź: W pozycji 24 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „uszczelka głowicy kpl” tzn. komplet
składający się z dwóch uszczelek.   

XXXXI Land Rover Defender 2,5 TD5 (TDS) 1999r. VIN: SALLDHM88YA184894

Pytanie 1 : Pozycja 9 - proszę podać wymiar krzyżaka, który należy wycenić. 

Odpowiedź: W pozycji 9 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „krzyżak wału” tzw. mały. 

Pytanie 2 : Pozycja 17 - proszę podać numer katalogowy przewodu, który należy wycenić.

Odpowiedź: W pozycji 17 proszę wycenić asortyment o nr katalogowym części NRC9595.



LXIII Renault Master 2,5 dCi 147 KM 2010r. VIN: VF1F0C3H643412031

Pytanie  1:  pozycja  5  -  proszę  o  wyjaśnienie  co  należy  wycenić  w  tej  pozycji,  w  tym  
samochodzie nie występuje koło dwumasowe. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez  usunięcie  poz. 5.

Pytanie 2: Pozycja 11 i 12 - proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić lusterko regulowane elektrycznie
czy mechanicznie.

Odpowiedź: W pozycji 11 i 12 proszę wycenić asortyment regulowany elektrycznie. 

LXVI Renault Trafic 2,5 dCi 147 KM 2009r. VIN: VF1FLBVB69V341681

Pytanie 1: pozycja 1 - proszę o podanie numeru alternatora, ponieważ program serwisowy nie jest     w
stanie jednoznacznie wytypować który jest zamontowany w Państwa pojeździe

Odpowiedź: W pozycji 1 proszę wycenić asortyment o nr katalogowym części 0124525044.

Pytanie 2: Pozycja 24 - proszę o podanie numeru rozrusznika, ponieważ program serwisowy nie jest w 
stanie  jednoznacznie  wytypować  który jest  zamontowany  w  Państwa pojeździe, nie można tym samym 
ustalić tej pozycji.

Odpowiedź: W pozycji 24 proszę wycenić asortyment o nr katalogowym części D7R53.

Pytanie 3: Pozycja 34 - proszę o podanie mocy lub  numeru alternatora, ponieważ program serwisowy nie
jest  w stanie  jednoznacznie  wytypować który jest  zamontowany w Państwa pojeździe,  nie  można tym
samym ustalić tej pozycji.

Odpowiedź: W pozycji 34 proszę wycenić asortyment o nr katalogowym części 0124525044.

LXIV Renault Megane 1,9 dci 131 KM 2010r. VIN:  VF1BZ0N0643985875

Pytanie 1: Pozycja 15 - sprzęgło kpl. Czy zamawiający pod pojęciem kpl. rozumie sprzęgło                      z
wysprzęglikiem hydraulicznym czy bez?  

Odpowiedź : Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez zmianę zapisu w poz. 15 na „sprzęgło
kpl.( tarcza + docisk)”. 

LXIX Skoda Octavia 2.0 115 KM (noPb) 2001r. VIN: TMBCE11U71X433538

Pytanie 1: Pozycja 1 - proszę o podanie mocy alternatora, ponieważ program serwisowy nie jest w stanie 
jednoznacznie wytypować który jest zamontowany w Państwa pojeździe.

Odpowiedź: W pozycji 1 proszę wycenić asortyment o mocy 90A.

Pytanie 2: Pozycja 45 i 46 - proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić podnośniki szyb elektryczne czy 
mechaniczne.

Odpowiedź: W pozycji 45 i 46 proszę wycenić asortyment regulowany mechanicznie.

Pytanie  3: Pozycja  51,  61 i  74 -  proszę o podanie mocy lub  numeru alternatora,  ponieważ program
serwisowy nie jest w stanie jednoznacznie wytypować który jest zamontowany w Państwa pojeździe, nie
można tym samym ustalić tej pozycji.



Odpowiedź: W pozycji 51, 61 i 74 proszę wycenić asortyment do części o mocy 90A i nr katalogowym
038 903 018.

Pytanie 4: Pozycja 54 - proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić przełącznik regulacji lusterek dla
wersji z podnośnikami szyb elektrycznymi czy mechanicznymi.

Odpowiedź: W  pozycji  54  proszę  wycenić  asortyment  dla  wersji  z  regulowanymi  mechanicznie
podnośnikami szyb.

Pytanie 5: Pozycja 63 - proszę o podanie numeru rozrusznika, ponieważ program serwisowy nie jest w
stanie jednoznacznie wytypować który jest zamontowany w Państwa pojeździe.

Odpowiedź: W pozycji 63 proszę wycenić asortyment o nr katalogowym części F000 RL1 108.

Pytanie 6: pozycja 80 - proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić tłoki nominał kpl. jako komplet 4 
sztuk czy jako tłok nominał kpl. jedna sztuka - zamawiający  w  pozycji szacunkowa ilość podaje 4 szt, 
zmienia to całkowicie  wartość wyceny tej pozycji.

Odpowiedź: W pozycji 80 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „tłok nominał kpl” tzn. kompletny ze
sworzniem i pierścieniami 1 sztuka. 

Pytanie 7: pozycja 95 - proszę o podanie numeru rozrusznika, ponieważ program serwisowy nie jest w  
stanie  jednoznacznie  wytypować który  jest zamontowany  w Państwa  pojeździe, nie można tym samym 
ustalić tej pozycji.

Odpowiedź: W pozycji 95 proszę wycenić asortyment do części nr katalogowym F000 RL1 108.

Pytanie 8: pozycja 102 -proszę sprecyzować co należy wycenić w tej pozycji, zawór egr nie występuje w 
tym samochodzie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ poprzez  usunięcie  poz. 102.

LXXXVI VW Transporter T4 2,5 TDI 102 KM 2001r. VIN:  WV1ZZZ70Z1X113670

Pytanie 1: pozycja 1 - Proszę o podanie mocy alternatora, ponieważ program serwisowy nie jest w stanie 
jednoznacznie wytypować który jest zamontowany w Państwa pojeździe.

Odpowiedź: W pozycji 1 proszę wycenić asortyment o mocy 90A.

W związku  z  powyższymi  odpowiedziami  Zamawiający  w  załączeniu  przesyła  zmodyfikowany  wzór
formularza kalkulacyjnego stanowiący załącznik nr 6.1 do siwz.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 05.05.2014r. do godz. 11:30.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


