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ZZ-2380-67/15 

informacja na stronę internetową 

  

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy części 

zamiennych 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 

1232) Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 

odpowiedzią i modyfikacją: 

 

 

część III – części do aut osobowych, furgonów i osobowo-terenowych: 

 

XLII Nissan Pathfinder 2,5 dci 171KM 2008r. VIN:  VSKJVWR51U0353625 

Pytanie 1: poz. 18 – krzyżak wału napędowego – proszę o podanie czy wycenić krzyżak wału 

przedniego czy tylnego 

Odpowiedź: W pozycji 18 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „krzyżak wału napędowego” 

– wału przedniego. 

 

Pytanie 2: poz. 24 – osłona przegubu zewn. - proszę o podanie czy chodzi o przegub przedni czy 

tylny 

Odpowiedź: W pozycji 24 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „osłona przegubu 

zewnętrznego” – dotyczącą przegubu przedniego. 

Pytanie 3: poz. 37 – komplety sprzęgła występują razem z łożyskiem (docisk + tarcza + łożysko) 

czy wycenić w ten sposób, czy osobno tarcza i docisk? 

Odpowiedź: W pozycji 37 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „sprzęgło komplet (tarcza, 

docisk)” a w pozycji 21 „łożysko oporowe (wysprzęglik)” 

 

Pytanie 4: poz. 38 i 39 – dotyczy tej samej części – czy wycenić podwójnie? 

Odpowiedź: W pozycji 38 i 39 proszę wycenić asortyment zgody z siwz  - dotyczący tej samej 

części.  

 

Pytanie 5: Poz. 46 i 47 – dotyczy tej samej części – czy wycenić podwójnie? 

Odpowiedź: W pozycji 46 i 47 proszę wycenić asortyment zgody z siwz  - dotyczący tej samej 

części. 

 

Pytanie 6: Poz. 53 – wał napędowy przedni - czy wycenić cały wał, czy półoś? 

Odpowiedź: W pozycji 53 proszę wycenić asortyment o nr katalogowym 37200-EB300. 

Pytanie 7: Poz. 54 - wał napędowy tylny - czy wycenić cały wał, czy półoś? 

Odpowiedź: W pozycji 54 proszę wycenić asortyment o nr katalogowym 37300-EB30A. 

XLIII Nissan Terrano 2,7 Tdi 125 KM R20 2004r. VIN:  VSKTVUR20U0562381 

 

Pytanie 1: Poz. 11 i 12 W tym aucie występują końcówki zewnętrzne (prawa i lewa taka sama) oraz 

wewnętrzne (prawa i lewa taka sama), proszę o doprecyzowanie które końcówki należy wycenić 

Odpowiedź: W pozycji 11 proszę wycenić końcówkę zewnętrzną a w pozycji 12 proszę wycenić 

końcówkę wewnętrzną. 

 

 

 



 

 

Pytanie 2: poz. 14 i 15 – proszę o doprecyzowanie którą linkę wycenić (prawa czy lewa) 

Odpowiedź: W pozycji 14 proszę wycenić linkę prawą a w pozycji 15 linkę lewą. 

XLIV Opel Astra G (II) 1.4 90KM (noPb) 2003r. VIN:  W0L0TGF4845001697 

 

Pytanie 1: poz. 8 – w tym aucie nie ma z tyłu klocków 

Odpowiedź: W pozycji 8 proszę wycenić asortyment o numerze 1605967, system hamulcowy 

Lucas. 

 

Pytanie 2: poz. 11 – proszę o doprecyzowanie czy wycenić długą podwójną linkę, czy krótką 

przednią 

Odpowiedź: W pozycji 11 proszę wycenić linkę hamulca ręcznego - długą podwójną. 

 

Pytanie 3: poz. 33 – w tym aucie nie ma tarczy hamulcowej tylnej 

Odpowiedź: W pozycji 33 proszę wycenić tarcze hamulcowe do modelu w nie wyposażonego, 

średnica tarczy 240mm, grubość 10mm, wysokość 42mm, średnica otworu 57mm. 

III Citroen C5 2.0 (noPb) 136 KM 2001r. VIN: VF7DCRFNC76060308 

 

Pytanie 1: Poz. 5 – należy podać łączną wartość 2 linek  na dwie strony? 

Odpowiedź: W pozycji 5 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „linki hamulca postojowego 

(komplet)” – wartość łączna na dwie strony. 

 

Pytanie 2: Poz. 13 -  należy podać łączną wartość 2 prowadnic  na dwie strony? 

Odpowiedź: W pozycji 5 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „prowadnica linki hamulca 

ręcznego (komplet)” – wartość łączna na dwie strony. 

IV Citroen C5 2.2 Hdi 170 KM 2007r. VIN: VF7RC4HTH76820101 

 

Pytanie 1: Poz. 1 i 2 Samochód ten posiada zawieszenie hydrauliczne. Amortyzatory w 

standardowym rozumieniu nie występują w tym samochodzie. Proszę o informację co należy 

wycenić. 

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 1 i 2 pod pojęciem „amortyzator przód  P i L” rozumie sferę 

hydropneumatyczną którą należy wycenić.  

VI Citroen Jumper 2.0 D 84KM 2003r. VIN: VF7ZBAMFB17320814 

 

Pytanie 1: Poz. 5 – W tym samochodzie występują dwie linki hamulcowe: przednia i tylna. Czy 

należy podać łączną wartość obu linek? 

Odpowiedź: W pozycji 5 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „linki hamulca postojowego 

(komplet)” – wartość łączna przedniej i tylnej. 

 

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

Pytanie 1: Poz. 11- należy podać łączną wartość 2 linek  na dwie strony? 

Odpowiedź: W pozycji 11 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „linka hamulca ręcznego” – 

wartość łączna na dwie strony. 

 

IX Ford Focus I 1.6 100 KM 2004r. VIN:  WF0NXXWPDN4Y84038 

 

Pytanie 1: -Proszę o informację do jakiego modelu należy dobrać części. Wg numeru VIN jest to 

Ford Focus 1,8 16 V 115KM kombi . 

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską prawidłowy nr nadwozia (vin) to 

WF0NXXWPDN4S36347. 
 

Pytanie 2: Poz. 20- Proszę o informację czy chodzi o obejmę łączącą katalizator z tłumikiem 

środkowym? 

Odpowiedź: W pozycji 20 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „obejma reaktora 

katalitycznego” – łącząca katalizator z tłumikiem środkowym. 



 

 

 

Pytanie 3: Poz. 21 i 22 dotyczą tej samej części. Którą pozycje należy wycenić? 

Odpowiedź: W pozycji 21 proszę wycenić asortyment o nr 6PK1975. 

 

Pytanie 4: Poz. 30 – Należy wycenić sam wkład pompy paliwa (silniczek), czy cały zespół 

paliwowy 

 (pompa z obudową)? 

Odpowiedź: W pozycji 30 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „pompa paliwa” – cały zespół 

paliwowy. 

 

Pytanie 5: Poz. 59 – W tym samochodzie występują w tylnym zawieszeniu po jednej stronie dwa 

dolne wahacze poprzeczne. W związku z tym pozycja 59 powtarza się z z poz. 53 lub 54. Proszę o 

informację, które pozycje należy wycenić. 

Odpowiedź: W pozycji 59 i 54 proszę wycenić asortyment zgody z siwz  - dotyczący tej samej 

części. 

X Ford Focus I 1.8 115 KM 2001r. VIN: WF0NXXGCDN1J53508 

 

Pytanie 1: Poz. 14 – Czy przez pojęcie „Głowiczka” należy rozumieć kompletne mocowanie 

amortyzatora (poduszka + łożysko) czy tylko poduszkę amortyzatora? 

Odpowiedź: W pozycji 14 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „głowiczka amortyzatora 

przedniego” – wartość łączna poduszki i łożyska. 

 

Pytanie 2: Poz. 27 – W tym modelu występuję jeden typ wysprzęglika.  Jakiego otworu dotyczą 

podane średnice? 

Odpowiedź: W pozycji 27 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz „łożysko oporowe 

(wysprzęglik) - otwór fi=11 mm” – występują dwa typy o różnej średnicy wewnętrznej łożyska. 

         - część I – części do aut osobowych Kia : 

IV KIA Cee'd 1.6 CRDi 128 KM Kombi  2012r. VIN: U5YHM816ADL010671 

 

Pytanie 1: Poz. 13 – W tym samochodzie nie występuje wysprzęglik hydrauliczny lecz łożysko 

wyciskowe. Czy należy podać cenę łożyska wyciskowego? 

 

Odpowiedź: W pozycji 13 „łożysko oporowe (wysprzęglik)” proszę wycenić łożysko wyciskowe. 

 

V KIA Cee'd 1.6 135 KM (NoPb)  2013r VIN: U5YHM811AEL072414 

 

Pytanie 1: Poz. 5 i 13 – dotyczą tych samych części. Czy należy je wycenić w dwóch osobnych 

pozycjach? 

Odpowiedź: W pozycji 5 i 13 proszę wycenić asortyment zgody z siwz  - dotyczący tej samej 

części. 

 

Pytanie 2: Poz. 6 i 14 -  dotyczą tych samych części. Czy należy je wycenić w dwóch osobnych 

pozycjach? 

Odpowiedź: W pozycji 6 i 14 proszę wycenić asortyment zgody z siwz  - dotyczący tej samej 

części. 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofer oraz wniesienia wadium. 


