
    
  Szczecin, 09.02.2016 r.

L.dz. ZZ-2380-15/16

  

Informacja na stronę internetową

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 03.02.2016 r. i  04.02.2016 r. wraz z wyjaśnieniami  i zmianami siwz

(modyfikacją załącznika Nr 6.4):

część IV – dostawy akumulatorów:

Pytanie 1:  Poz. 7 - Dla   wskazanego  samochodu  oraz  podanych  wymiarów  powinny  być

parametry  pojemności  i  rozruchu takie  same jak w poz. 6, natomiast wskazane parametry w poz.7

powinny być w poz. 8

Odpowiedź: W poz. 7 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz. 

Pytanie  2:   Poz.  10 -  We  wskazanym  wymiarze  nie  ma  akumulatora  spełniającego  wymogi

Zamawiającego  dotyczące  prądu  rozruchu  oraz  pojemności.  Czy  Zamawiający  dopuszcza

akumulator 12v P+ 75Ah 750A o wymiarach 278x175x175?

Odpowiedź: W poz. 10 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz.

Pytanie 3: Poz. 18 - Czy Zamawiający dopuszcza akumulator o parametrach 12V P+ 110Ah 920A

o wymiarach 392x175x190?

Odpowiedź: W poz. 18 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz.

Pytanie 4:  Poz. 22 - Czy Zamawiający dopuszcza akumulator o parametrach 12V P+ 7Ah 75A

o wymiarach 113x70x130?

Odpowiedź: W poz. 22 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz.

Pytanie 5:  Poz. 23 - Czy Zamawiający dopuszcza akumulator o parametrach 12V L+ 8,6Ah 190A

o wymiarach 150x87x94?

Odpowiedź: W poz. 23 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz.

Pytanie 6:  Poz. 24 - Czy Zamawiający dopuszcza akumulator o parametrach 12V L+ 10Ah 180A

o wymiarach 150x87x130?

Odpowiedź: W poz. 24 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz.
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Pytanie 7:  Poz. 25 - Czy Zamawiający dopuszcza akumulator o parametrach 12V L+ 12Ah 200A

o wymiarach 150x87x145?

Odpowiedź: W poz. 25 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz.

Pytanie 8:  Poz. 27 - Czy Zamawiający dopuszcza akumulator o parametrach 12V L+ 10Ah 180A

o wymiarach 150x87x130?

Odpowiedź: W poz. 27 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz.

Pytanie 9:  Poz. 31 - Wskazany przez Zamawiającego akumulator posiada 8Ah a nie 9Ah oraz inne

wymiary t.j. 150x70x105, Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje  zmiany w treści SIWZ poprzez zmianę wymiarów w kol. E

poz.31 z 145x70x105 na 150x70x105 oraz zmianę minimalnej pojemności w kol. G poz.31 z 9Ah

na 8Ah.

Pytanie 10: W formularzu kalkulacji cenowej nie ma podanej normy w jakiej w jakiej jest podany

minimalny prąd rozruchowy. Czy to oznacza, że norma jest dowolna?

Odpowiedź: Asortyment  zaoferowany przez Wykonawcę musi spełniać  wszelkie wymagania 

techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami UE (nowa norma europejska EN).

Pytanie 11:  Czy w ramach dostaw nowych akumulatorów, będących przedmiotem postępowania

Wykonawca  winien  jest  zabrać  stare,  zużyte  akumulatory,  czy  też  utylizacja  leży  po  stronie

Zamawiającego?

Pytanie 12:  W paragrafie 5 ust.2 wzoru umowy (Załącznik nr 7.4 do siwz) w podpunkcie a, jest

mowa obowiązku odbioru przez Zamawiającego i przekazaniu do utylizacji zużytego asortymentu.

W związku z powyższym, mamy zapytanie czy każdorazowo w przypadku sprzedaży akumulatora,

wykonawca będzie odbierał  zużyty stary akumulator z danego pojazdu? (Na zasadzie sztuka za

sztukę?)

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z § 5  pkt. 2 we wzorze umowy, będzie pisemnie powiadamiał

o konieczności odbioru zużytego asortymentu przez Wykonawcę i przekazaniu go do utylizacji.

Zgłoszenie nie będzie wysyłane każdorazowo przy zakupie nowego asortymentu.

Pytanie 13: Protest  - W związku z IV częścią postępowania, dotyczącą dostawy akumulatorów, na

podstawie informacji uzyskanych od wszystkich producentów i dealerów akumulatorów z którymi

kontaktowaliśmy się w przedmiotowej sprawie jesteśmy zmuszeni wnieść protest ze względu na

zapisy SIWZ, określające wymagania, jakie mają spełnić dostarczone akumulatory.

Biorąc pod uwagę kryteria tzn. datę produkcji czyli akumulator nie starszy niż 3 miesiące od

daty produkcji należy stwierdzić, iż takich kryteriów nie jest w stanie spełnić żadna hurtownia czy

inna  firma,  gdyż  akumulatory  zwłaszcza  nietypowe  są  produkowane  w  fabryce  raz  na  kilka

miesięcy i nie zawsze jest możliwe dostarczenie konkretnego modelu z wymaganą datą produkcji

do  3  miesięcy,  nawet  od  samego  producenta.  Ponadto  niektóre  akumulatory posiadają  kody,  z

których niemożliwe jest odczytanie dokładnej daty produkcji, czego wymaga Zamawiający.  

Wobec powyższego proszę o informacje, czym kierował się Zamawiający wyznaczając takie

wymagania oraz jaki producent poinformował Zamawiającego o możliwości dostawy wszystkich

akumulatorów  z  datą  produkcji  max.  3  miesiące  i  oznakowaniu  każdego  akumulatora  kodami

umożliwiającymi odczytanie dokładnej daty.

Odpowiedź: Zamawiający uzyskał informację od producenta akumulatorów, iż nie  jest problemem

dostarczenie   zgodnego  z   siwz  asortymentu  nie  starszego  niż  3  miesiące  od  daty produkcji  -

sformowanego,  zalanego  elektrolitem  o  określonej  gęstości,  naładowanego  i  w  pełni

przygotowanego do eksploatacji nawet w przypadku akumulatorów nietypowych.   

2



W załączeniu  zmodyfikowany  załącznik  nr  6.4  do  siwz.  Pozostałe  zapisy  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

     

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

przedłużeniu do  dnia 12.02.2016r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
            

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