
    
  Szczecin, 02.02.2016 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: W związku z zamiarem uczestnictwa w przetargu zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie

w formularzu kalkulacji cenowej w części I – ogumienia letniego i całorocznego pozycji opon do

samochodów ciężarowych od pozycji  1 do 8. z reguły opony te są oznaczone M+S  ponieważ mają

to  być  opony  letnie  zwracamy  się  z  pytanie  czy  można  przedstawić  opony  oznaczone  tym

symbolem  M+S.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym podziale opon i nie dopuszcza zmian.

część II – dostawy ogumienia zimowego i całorocznego :

Pytanie  2:  Zwracamy się z  uprzejmym  zapytaniem  dotyczącym  pozycji  formularza  kalkulacji

cenowej  –  ogumienie  zimowe,  a  mianowicie poz.  28 opona  215/70R16C  nie  występuje

jednocześnie  w  wymaganym  przez  Państwa  indeksie  T  oraz  etykiecie  FE73.  Opona  dostępna

w indeksie  T  ma  etykietę  o  minimalnej  klasie  oporu  toczenia  G,  natomiast  opona  spełniająca

wymaganą przez Państwa etykietę występuje w indeksie R. Czy w związku z tym dopuszczają

Państwo zmianę indeksu prędkości bądź etykiety?

Pytanie 3: Poz. 28  opona 215/70R16C  nie występuje w klasie oporu toczenia „F”, czy możemy

zastosować etykietę w klasie oporu toczenia „G”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w treści siwz poprzez zmianę klasy oporu toczenia 

w poz. 28 z indeksu „F” na indeks „G”. 



część IV – dostawy akumulatorów:

Pytanie 4: W formularzu kalkulacji cenowej nie ma podanej normy w jakiej jest podany Minimalny

prąd rozruchowy. Czy to oznacza że norma jest dowolna? 

Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  iż  w  pozycjach  bez  podanego  minimalnego  prądu

rozruchowego norma jest dowolna.

Pozostałe  zapisy  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  pozostają  bez  zmian.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 6.2 do siwz.

     

Zamawiający  informuje,  że termin  składania  i  otwarcia  ofert  na  wszystkie  części  ulega

przedłużeniu do  dnia 09.02.2016r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
            

wyk. w 1 egz. 
wyk. A.G.


