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informacja na stronę internetową
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ogumienia
letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęło do przedmiotowego postępowania
wraz z odpowiedzią i zmianą:
Pytanie:
W związku z zamiarem przystąpienia do niniejszego przetargu zwracamy się z prośbą
o weryfikację i ujednolicenie zapisów SIWZ.
W pkt III.2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia widnieje zapis:
„Ogumienie zaoferowane przez Wykonawcę musi spełniać parametry określone w Załączniku nr 1 i 2
do siwz, w zakresie odpowiednio: (...)
d) współczynnik oporów toczenia dla wszystkich zaproponowanych opon musi być minimum klasy
E,
e) współczynnik przyczepności na mokrej nawierzchni dla wszystkich zaproponowanych opon musi
być minimum klasy D,
f) poziom hałasu zewnętrznego dla opon wymienionych w Rozporządzeniu UE Nr 1222/2009 (z późn.
zm.) nie może być większy niż 72 dB”
Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ nie odnoszą się i nie zawierają żadnych parametrów opon, ponieważ jest
to
formularz
ofertowy
i
oświadczenie
o
spełnianiu
warunków
udziału
w postępowaniu określonych w art.22ust.1uPzp. Parametry techniczne opon opisują tabele
w załącznikach 5.1 i 5.2, z tym, że ich zapisy są niespójne z wyżej przytoczonym fragmentem SIWZ i
niejednokrotnie przekraczają zawarte w nim wartości. Przykładowo w tabeli załącznika 5.1 dla pozycji
26 – opona 215/70R16 dopuszczają Państwo współczynnik przyczepności na mokrej nawierzchni E,
natomiast
poziom
hałasu
zewnętrznego
opony
do
73 dB. Analogicznych rozbieżności w obu tabelach jest bardzo dużo.
Prosimy o naniesienie niezbędnych poprawek, w przeciwnym razie niemożliwym będzie złożenie
prawidłowej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia pkt. 2) „Charakterystyka przedmiotu zamówienia” w rozdziale III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia – opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie:
„2) Ogumienie zaoferowane przez Wykonawcę musi spełniać parametry określone
w Załączniku nr 5.1 i 5.2 do siwz, 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 niższy niż określony w kol 7,”
e) współczynnik przyczepności na mokrej nawierzchni – nie niższy niż określony
w kolumnie 8,
f) poziom hałasu zewnętrznego nie wyższy niż określony w kol.9,
g) Opony zimowe muszą posiadać symbol 3PMSF.”
Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.
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