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Szczecin, dnia 31.05.2017 r.

informacja na stronę internetową

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

zwanej dalej  „uPzp” na  Sukcesywne dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do

sprzętu transportowego KWP w Szczecinie w  podziale na 2 części

Na podstawie art. 38 ust. 1,2 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

w dniu 30.05.2017 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: 
Poz. 6 część II – opony zimowe i całoroczne – opona 215/55 R17 nie występuje w indeksie prędkości W co 
najwyżej w indeksie V. Czy w związku z tym dopuszczają Państwo zmianę indeksu na V?

Odpowiedź:
 Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytanie udzielono w dniu 30.05.2017. Modyfikacji uległ załącznik nr
6.2 do siwz w pozycji 6 kolumnie F.

Pytanie 2:
Czy dopuszczają Państwo ogumienie o etykiecie i  parametrach wyższych (lepszych) od tych wymaganych w
formularzu?

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje,  że  dopuszcza się  opony o parametrach wyższych w stosunku do wskazanych przez
Zamawiającego jako minimalne w arkuszu ofertowym.

Pytanie 3: 
Poz.  24  część  II  –  opony zimowe  i  całoroczne  –  opona  255/65  R17  spełniająca  wszystkie  wymagania  nie
występuje w indeksie H czy w związku z tym dopuszczają państwo zmianę indeksu na T?

Odpowiedź: 
Proszę wycenić asortyment zgodny z siwz. Zamawiający uzyskał  informacje, że asortyment jest dostępny na
rynku.

Pytanie 4: 
W załączniku 6.2 SIWZ, w pozycji 24 wymagacie Państwo opony całorocznej terenowej 255/65 R17 110H, opór
toczenia  „E”,  przyczepność  „C”,  z  informacji  jakie  uzyskaliśmy  od  wielu  producentów  opony  o  takich
parametrach nie są dostępne.

Odpowiedź: 
Proszę wycenić asortyment zgodny z siwz. Zamawiający uzyskał  informacje, że asortyment jest dostępny na
rynku.
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Pytanie 5: 
W załączniku 6.2 SIWZ, w pozycji 6 wymagacie Państwo opony 215/55 R17 94W, z informacji jakie uzyskaliśmy
od wielu producentów opony zimowe o indeksie prędkości „W” nie są dostępne.

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytanie udzielono w dniu 30.05.2017. Modyfikacji uległ załącznik nr
6.2 do siwz w pozycji 6 kolumnie F.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 05.06.2017r. do godz. 13:00.

wyk. w 1 egz.
wyk. M.M.


