
ZZ-2380-70/17

Szczecin, dnia 01.06.2017 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 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w

dniu 31.05.2017 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zwracam się ponownie z prośbą o dokonanie zmian zapisu SIWZ dotyczące pozycji 24 Formularza

Kalkulacji  Cenowej  tj  –  opona  całoroczna  terenowa  255/65R17  110H,  opór  toczenia  „E”,

przyczepność „C”. Podane uwarunkowania dotyczące tej opony nie są do spełnienia, ze względu na

brak produkcji opon o tych parametrach i ich zastosowania. 

Zapytanie dotyczące w/w pozycji wpłynęło również od innego potencjalnego Oferenta.

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę,  iż informacje  internetowe nie  są w większości  wiarygodne,

gdyż są umieszczane przez oferentów a nie producentów opon.

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega załącznik nr 6.2 do siwz w

pozycji 24 kolumnach G, H oraz J.

 W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany załącznik nr  6.2 do SIWZ

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 07.06.2017r. do godz. 13:00.
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WYMAGANE PARAMETRY
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24 255/65 R17 110 T F C 73 TAK/NIE 10
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brutto (w PLN)*

Wartość 
asortymentu 

brutto (w PLN)* 
(kol. L*Ł)

Rozmiar 
opony

Producent i 
model opony *

Min. 
indeks 

nośności

Min. 
indeks 

prędkoś
ci

Min. klasa 
opór 

toczenia

Min. klasa 
przyczepnoś
ci na mokrej 
nawierzchni

Max. 
Emisja 
hałasu 
(dB)
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