
    
  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 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 08.02.2016 r. wraz z wyjaśnieniami:

część I – dostawy ogumienia letniego i całorocznego

Pytanie 1:  Pomimo upływu ustawowego terminu zadawania pytań Zamawiającemu, zwracam się

z  serdeczną  prośbą  o  odpowiedź  na  pytania,  dotyczące  I  części  przetargu – opony letnie,

gdyż   wyjaśnienie   omawianych   faktów    jest   istotne   dla   dobra postępowania.

1. Proszę o weryfikację prawidłowości parametrów opon podanych w pozycjach nr: 23,32 i 54,

gdyż otrzymaliśmy informację od wielu producentów opon, iż opony opisane w ww. pozycjach nie

istnieją  (poz.  54  –  takie  opony  nie  są  już  produkowane).  Prosimy  o  weryfikację  i  zmianę

parametrów ww. opon.

Odpowiedź: W poz. 23, 32, i 54 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz.

część II – dostawy opon zimowych i całorocznych

Pytanie 1:  Pomimo upływu ustawowego terminu zadawania pytań Zamawiającemu, zwracam się  

z  serdeczną  prośbą  o  odpowiedź  na  pytania,  dotyczące  II  części  przetargu – opony zimowe   i 

całoroczne,   gdyż   wyjaśnienie   omawianych   faktów    jest   istotne   dla   dobra postępowania.

1. Proszę o weryfikację prawidłowości parametrów opon podanych w pozycjach nr: 14,23,28    i 38,

gdyż otrzymaliśmy informację od wielu producentów opon, iż opony opisane w ww. pozycjach nie

istnieją. 

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza następujące opony:

-  poz. 28 – opona Hankook RW06 108R F, E 73 dB

-  poz. 38 – opona Fulda 4x4 Road M + S E, C 71dB

- poz. 14 i 23 – nie jesteśmy w stanie domyślić się o jaką oponę chodziło Zamawiającemu gdyż

opony o podanych parametrach nie istnieją. Prosimy o weryfikację i zmianę parametrów.

Odpowiedż: w poz. 14, 23, 28 i 38 proszę wycenić asortyment zgodny z siwz.
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Pytanie 2: 2. Czy w ciągu obowiązywania umowy, w przypadku braku możliwości dostarczenia

poszczególnych  opon  z  zakresu  przetargowego,  z  powodu  wycofania  ich  z  produkcji  bądź

wprowadzenia  przez  producenta  nowego  modelu  danej  opony,  będzie  możliwe  zastąpienie

zaoferowanej w postępowaniu opony (w tej samej cenie jednostkowej) innym zbliżonym modelem?

Odpowiedź:  Zgodnie z  § 9   pkt.  b  wzoru do umowy w przypadku zdarzenia niezależnego od

Wykonawcy polegającego na wycofaniu, długotrwałym braku na rynku lub zakończenia produkcji

danego  rodzaju  asortymentu  w  trakcie  obowiązywania  umowy,  dopuszczalna  jest  zmiana  po

uprzedniej  akceptacji  przez  Zamawiającego  w  zakresie  dostarczonego  asortymentu  innego  niż

wskazany  w załączniku 6.2 do siwz.

     

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

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

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