
    
  Szczecin, 29.01.2016 r.

L.dz. ZZ-2380-15/16

  

Informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39

i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.  2164), zwanej dalej „uPzp” na

„Dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego, chemii samochodowej i środków czyszczą-

cych oraz akumulatorów 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 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 28 i 29.01.2016 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz :

część I – dostawy ogumienia letniego i  całorocznego:

Pytanie  1: Poz.  55  opona  100/90R18  nie  występuje  w  wymaganym  przez  Państwa  indeksie

nośności 62, występuje w indeksie nośności 56, czy w związku z tym dopuszczają Państwo zmianę

indeksu nośności?

Odpowiedź:  Zamawiający  dokonuje  zmiany w  treści  SIWZ poprzez  zmianę  indeksu  nośności

w kol. E  poz.55 z indeksu 62 na indeks 56.

Pytanie 2 : Zwracamy się z kolejnym uprzejmym zapytaniem dotyczącym pozycji w formularzu

kalkulacji cenowej –  ogumienie letnie,  chodzi o opony z pozycji 6, 7 i 8 – czy mogliby Państwo

udzielić nam dodatkowych informacji odnośnie tego na jaką oś mają być te opony?

Odpowiedź: Opona z poz. 6 jest zarówno na przednią jak i na tylną oś. Opona z poz. 7 jest oponą

na oś przednią, a opona z poz. 8 jest oponą na osie tylne.

część II – dostawy ogumienia zimowego i całorocznego :

Pytanie 3:  Poz. 17 opona 225/55R16 nie występuje w wymaganym przez Państwa indeksie W,

najwyższy występujący w tym rozmiarze indeks prędkości to V, czy dopuszczają Państwo zmianę

indeksu?

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje  zmiany w treści  SIWZ poprzez  zmianę  indeksu  prędkości

w kol. F  poz. 17 z indeksu W na indeks V.



Pytanie  4:  Poz.  22 opona  225/45R18  nie  występuje  w  wymaganym  przez  Państwa  indeksie

nośności 96, występuje w indeksie nośności 95, czy w związku z tym dopuszczają Państwo zmianę

indeksu nośności?

Odpowiedź:  Zamawiający  dokonuje  zmiany w  treści  SIWZ poprzez  zmianę  indeksu  nośności

w kol. E  poz.22 z indeksu 96 na indeks 95.

Pytanie  5: Poz.  34 opona  215/60R17C –  nie  ma  opony w tym  rozmiarze,  która  posiadałaby

wymaganą przez Państwa etykietę, czy dopuszczają Państwo zmianę etykiety?

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje  zmiany w treści  SIWZ poprzez  zmianę  min.  klasy  oporu

toczenia w   kol. G  poz. 34  z klasy C na klasę E oraz zmianę max. emisji hałasu w kol. I poz. 34

z 72dB na 73dB.

Pozostałe  zapisy  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  pozostają  bez  zmian.

W załączeniu zmodyfikowane załączniki nr 6.1 i 6.2 do siwz.

 Dzień i godziny składania i otwarcia  ofert pozostają bez zmian. 
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