
ZP-2380-376,446-87,109/3685/2017    Katowice dnia 16.10.2017 r.

Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup części do pojazdów służbowych wykorzystywanych w garnizonie śląskim
Policji” wpłynęły  zapytania  i zgodnie  z art. 38 ust.  2  ustawy Prawo zamówień  publicznych udziela  następujących
wyjaśnień:

GRUPA PYTAŃ NR 1
Zwracamy się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie: 
Kia Ceed 103KW  1998 ON  2007r
Kia Ceed    92 KW 1591 PB  2011r
KIA CEED 99 KW 1591 PB 2013r
Kia Ceed  94KW 1582 ON  2012r
Hyundai I30 85KW 1582 ON 2011r
PROSZĘ O PODANIE PRZYKŁADOWYCH NR NADWOZIA VIN.”

Zamawiający  informuje,  iż  uzupełni  przedmiotową informację  na  zmodyfikowanym formularzu  cenowym –
załącznik nr 3 do SIWZ

„Kia Ceed 103KW  1998 ON  2007r”

2 Blaszki trzymaka klocka ham przód
„Proszę o doprecyzowanie, blaszka 1 sztuka , komplet na 1 zacisk (2sztuki), czy komplet na oś pojazdu tj. 2 zaciski
(4sztuki) ?”
Zamawiający informuje, iż wymaga przedstawienia oferty na komplet blaszek na oś pojazdu, tj. 2 zaciski (4
sztuki). 

23 Lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej
„Proszę o doprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma 1szt, czy 2 lampek jak jest w części oryginalnej ?”
Zamawiający informuje, iż wymaga przedstawienia oferty na komplet 2 szt. lampek jak jest w części oryginalnej.

24 Linka ham ręcznego p + l
„Proszę o doprecyzowanie, wycena linki prawej lub lewej , czy linki prawej i lewej jako komplet na pojazd”
Zamawiający dokona rozbicia w/w pozycji w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym na dwie pozycje:
Linka hamulca ręcznego lewa i Linka hamulca ręcznego prawa.

32 Wahacz dolny prawy

33 Wahacz dolny lewy
„Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma wahaczy przedniego zawieszenia ?”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na wahacze przedniego zawieszenia. Stosowna informacja zostanie
uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

38 Osłona amortyzatora tył kpl.
„Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma osłon bez tylnych odbojów amortyzatorów ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  na  osłony  amortyzatora  tył  kompletne  z  odbojami.  Stosowna
informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

41 Prowadnica zacisku przód
„Proszę o doprecyzowanie, prowadnica 1 sztuka, , komplet na 1 zacisk (2sztuki), czy komplet na oś pojazdu tj. 2 zaciski
(4sztuki) ?”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na komplet na jeden zacisk tj. dwie sztuki prowadnic.

44 Przewód wodny 2564027400
„Błędny nr katalogowy, prawidłowy nr to 2564027490”
Zamawiający  dokona  poprawy  podanego  błędnie  numeru  na  prawidłowy  w  Załączniku  nr  3  do  SIWZ  –
formularz cenowy. 
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52 Wysprzęglik 
„Proszę o doprecyzowanie, czy wycena dotyczyć ma łożyska oporowego sprzęgła ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  na  łożysko  oporowe  sprzęgła.  Stosowna  informacja  zostanie
uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

„Kia Ceed    92 KW 1591 PB  2011r”

13 Zestaw naprawczy zacisku tył
„Proszę o doprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma zestawu bez tłoczka hamulcowego ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  cenowej  na  zestaw  naprawczy  zacisku  hamulcowego  tył  z
uszczelkami i tłoczkiem hamulcowym.

14 Zestaw naprawczy zacisku przód
„Proszę o doprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma zestawu bez tłoczka hamulcowego ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  cenowej  na  zestaw  naprawczy  zacisku  hamulcowego  tył  z
uszczelkami i tłoczkiem hamulcowym

27 Napinacz paska klinowego
„Proszę o wykreślenie pozycji, w/w pojazd nie posiada napinacza.”
Zamawiający dokona wykreślenia przedmiotowej pozycji z załącznika nr 3 do SIWZ.

53 Piasta koła przód z łożyskiem
„Piasta jest oddzielną częścią, nie zależną od łożyska, identyczne rozwiązanie występuje w modelu przed liftingiem, do
którego Zamawiający wymaga samego łożyska, proszę o zmianę zapisu na łożysko koła przedniego”
Zamawiający  dokona  zmiany  zapisu  w  przedmiotowej  pozycji  na  zapis  Łożysko  piasty  przód.  Stosowna
informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

61 Osłona amortyzatora z odbojnikiem tył
„Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma części na 1 amortyzator, czy kompletu na oś pojazdu ?”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na komplet  osłon z odbojnikami na oś pojazdu tzn.  2  osłony z
odbojnikami.

75 Wahacz dolny prawy

76 Wahacz dolny lewy
„Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma wahaczy przedniego zawieszenia ?”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na wahacze przedniego zawieszenia. Stosowna informacja zostanie
uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

79 Tulejka wahacza tył
„Proszę o doprecyzowanie , tulei którego wahacza dotyczyć ma wycena, auto posiada system wielo wahaczowy tylnego
zawieszenia”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na tulejkę wahacz przedniego tylną. Stosowna informacja zostanie
uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

KIA CEED 99 KW 1591 PB 2013r

19 Sprzęgiełko klimatyzacji             
„Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma części o nr oe 976443R000, lub części do niej równoważnej ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  na  część  OE  976443R000  Piasta  sprężarki  klimatyzacji.
Wykonawca  może  zaoferować  w przedmiotowej  pozycji  część  oryginalną  lub  odpowiadający  jej  zamiennik.
Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

26 Rozrząd  kpl
„Proszę o sprecyzowanie które elementy należy wycenić, pojazd posiada łańcuchowy napęd rozrządu”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na rozrząd kompletny, tzn. z łańcuchami i kołami.
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28 Napinacz paska klinowego
„Proszę o wykreślenie pozycji, w/w pojazd nie posiada napinacza”
Zamawiający dokona wykreślenia przedmiotowej pozycji z załącznika nr 3 do SIWZ.

32 Listwa klapy bagażnika
„Proszę  o  podanie  nr  części  do  wyceny,  pojazd  o  nadwoziu  hatchback  nie  posiada  listwy  bagażnika,  tablica
rejestracyjna montowana jest w zderzaku”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej na listwę klapy bagażnika dla pojazdu w wersji kombi.
Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

33 Lampa tylna lewa-prawa
„Lama zewnętrzna, czy wewnętrzna ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  na  kompletną  lampę  tylną  (zewnętrzną+  wewnętrzną).
Doprecyzowując przedmiotową informację Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji w Załączniku
nr 3 do SIWZ – formularz cenowy na cztery pozycje: lampa zewnętrzna tylna lewa, lampa zewnętrzna tylna
prawa, lampa wewnętrzna tylna lewa, lampa wewnętrzna tylna prawa.

Kia Ceed  94KW 1582 ON  2012r

14 Sonda lambda druga

15 Sonda lambda pierwsza
„w/w pojazd posiada jedną sondę lambda”
Zamawiający dokona wykreślenia pozycji nr 14 Sonda lambda druga z załącznika nr 3 do SIWZ  - formularz
cenowy 

27 Rozrząd  kpl
„Proszę o sprecyzowanie które elementy należy wycenić, pojazd posiada łańcuchowy napęd rozrządu”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na rozrząd kompletny, tzn. z łańcuchami i kołami.

71 Zestaw naprawczy zacisku tył

72 Zestaw naprawczy zacisku przód
„Proszę o doprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma zestawu bez tłoczka hamulcowego ?”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej na zestaw naprawczy zacisku hamulcowego tył (poz. 71) i
zestaw naprawczy zacisku hamulcowego przód (poz. 72)  z uszczelkami i tłoczkiem hamulcowym.

Hyundai I30 85KW 1582 ON 2011r

9 Lampa przednia lewa-prawa
„Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczy reflektora przedniego, czy lampy przeciwmgielnej ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  cenowej  na  reflektor  przedni.  Jednocześnie  informujemy,  iż
dokonane zostanie rozbicie przedmiotowej pozycji w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy na dwie:
reflektor przedni lewy i reflektor przedni prawy. 

16 Rozrząd  kpl
„Proszę o sprecyzowanie które elementy należy wycenić, pojazd posiada łańcuchowy napęd rozrządu”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na rozrząd kompletny, tzn. z łańcuchami i kołami.

36 Wahacz wzdłużny tylny lewy-prawy

37 Wahacz poprzeczny tylny lewy-prawy
„PROSZĘ  O  PODANIE  NR  CZĘŚCI  DO  WYCENY  POJAZD  POSIADA  WILOWAHACZOWE  TYLNE
ZAWIESZENIE”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej na:
w pozycji nr 36 – Wahacz wzdłużny tylny lewy (55270A6200 (L)) i prawy (55280A6200 (R))
w pozycji nr 37 – Wahacz poprzeczny tylny lewy (55210A2000) i prawy (55220A2000)
Stosowne  informacja  zostanie  umieszczona  w Załączniku  nr 3  do  SIWZ –  formularz  cenowy.  Jednocześnie
Zamawiający dokona rozbicia w/w  dwóch pozycji na cztery: Wahacz wzdłużny tylny lewy, Wahacz wzdłużny
tylny prawy, Wahacz poprzeczny tylny lewy oraz Wahacz poprzeczny tylny prawy
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38 Wahacz dolny prawy

39 Wahacz dolny lewy
„Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma wahaczy przedniego zawieszenia ?”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na wahacze przedniego zawieszenia. Stosowna informacja zostanie
uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

GRUPA PYTAŃ NR 2
W związku z chęcią przystąpienia do w/w postępowania chcielibyśmy dopytać o kilka bardzo istotnych elementów
związanych z pozycjami w załączniku nr 3.
Do wszystkich podanych w załączniku nr 3 modeli ze względu na duże różnice w wyposażeniu tych samochodów
(układ hamulcowy , oświetlenie itp. ) prosimy o podanie przykładowego nr VIN , aby można było wycenić części
w poprawny sposób gwarantujący prawidłowość zastosowania części w pojazdach Komendy Wojewódzkiej Policji .

Kia Ceed 103KW  1998 ON  2007r  brak nr VIN….
Kia Ceed  92 KW 1591 PB  2011r brak nr VIN….
KIA Ceed 99 KW 1591 PB 2013r brak nr VIN….
Kia Ceed   94KW 1582 ON  2012r brak nr VIN….
Hyundai I30 85KW 1582 ON 2011r brak nr VIN….”

Zamawiający  informuje,  iż  uzupełni  przedmiotową informację  na  zmodyfikowanym formularzu  cenowym –
załącznik nr 3 do SIWZ

„*Dodatkowo proszę o sprecyzowanie czy w modelu   Kia Ceed  92 KW 1591 PB  2011r    w pozycjach :  

19 Lampa przednia lewa-prawa 10  
Chodzi o reflektor przedni lewy-prawy , czy lampę p/mgielną lewą prawą ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  cenowej  na  reflektor  przedni.  Jednocześnie  informujemy,  iż
dokonane zostanie rozbicie przedmiotowej pozycji w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy na dwie:
reflektor przedni lewy i reflektor przedni prawy. 

23 Rozrząd  kpl 5  
„Rozrząd ma być w komplecie z kołami rozrządu oraz kołem zmiennych faz rozrządu ?”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na rozrząd kompletny, tzn. z łańcuchami i kołami wraz z kołem
zmiennych faz rozrządu. 

79 Tulejka wahacza tył 20
„Proszę wskazać oryginalny nr katalogowy części ze względu na występowanie kilku rodzajów tulei.”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na tulejkę wahacz przedniego tylną. Stosowna informacja zostanie
uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy

*W modelu   KIA Ceed 99 KW 1591 PB 2013r   w pozycjach :  

19 Sprzęgiełko klimatyzacji             10  
„Proszę wskazać oryginalny nr katalogowy części , by dokładnie sprecyzować jakiej części oczekuje Zamawiający.”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  na  część  OE  976443R000  Piasta  sprężarki  klimatyzacji.
Wykonawca  może  zaoferować  w przedmiotowej  pozycji  część  oryginalną  lub  odpowiadający  jej  zamiennik.
Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

26 Rozrząd  kpl 10  
„Rozrząd ma być w komplecie z kołami rozrządu oraz kołem zmiennych faz rozrządu ?” 
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na rozrząd kompletny, tzn. z łańcuchami i kołami wraz z kołem
zmiennych faz rozrządu. 
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34 Lampa przednia lewa-prawa 10  
„Chodzi o reflektor przedni lewy-prawy wersja z LED , czy lampę p/mgielną lewą prawą ?” 
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  cenowej  na  reflektor  przedni  wersja  z  LED.  Jednocześnie
informujemy, iż dokonane zostanie rozbicie przedmiotowej pozycji w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz
cenowy na dwie: reflektor przedni z LED lewy i reflektor przedni z LED prawy. 

41 Przegub napędowy  półosi zewnętrzny 20  
„Proszę  wskazać  oryginalny nr  katalogowy części  ze względu na to  ,  że  przeguby zew.do tych  modeli  występują
w sprzedaży na rynku tylko i wyłącznie w kpl z półosią , na dodatek prawa i lewa półoś różni się znacząco w cenie.
W tym celu powinno się obydwa przeguby z półosiami wykazać w załączniku jako pozycje osobne, gdyż nie można ich
wycenić w tej samej kwocie.”
Zamawiający  dokona  usunięcia  przedmiotowej  pozycji  z  załącznika  nr  3  do  SIWZ.  Zamawiający  dokona
również usunięcia również z Załącznika nr 3 do SIWZ pozycji nr 42 Przegub napędowy  półosi wewnętrzny.

45 Półoś  napędowa prawa 5  

46 Półoś  napędowa lewa 5  

„Czy chodzi o półosie kpl wraz z przegubem zewnętrznym i wewnętrznym ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  na  półosie  kompletne  wraz  z  przegubem  wewnętrznym
i zewnętrznym. Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

„*W modelu   Kia Ceed   94KW 1582 ON  2012r   w pozycjach   :  

27 Rozrząd  kpl 10  
Rozrząd ma być w komplecie z kołami rozrządu ?”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na rozrząd kompletny wraz z wszystkimi kołami rozrządu.

54 Przegub napędowy  półosi zewnętrzny 10  

55 Przegub napędowy  półosi wewnętrzny 10  
„Proszę wskazać oryginalny nr katalogowy części  ze względu na to ,  że przeguby zew. do tych modeli  występują
w sprzedaży na rynku tylko i wyłącznie w kpl z półosią , na dodatek prawa i lewa półoś różni się znacząco w cenie.
W tym celu powinno się obydwa przeguby z półosiami wykazać w załączniku jako pozycje osobne, gdyż nie można ich
wycenić w tej samej kwocie.”
Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowych pozycji z załącznika nr 3 do SIWZ.

56 Półoś  napędowa prawa 5  

57 Półoś  napędowa lewa 5  
„Czy chodzi o półosie kpl wraz z przegubem zewnętrznym i wewnętrznym ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  na  półosie  kompletne  wraz  z  przegubem  wewnętrznym
i zewnętrznym. Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

„*W modelu   Hyundai I30 85KW 1582 ON 2011r   w pozycjach   :  

9 Lampa przednia lewa-prawa 4  
Chodzi o reflektor przedni lewy-prawy , czy lampę p/mgielną lewą prawą ?”
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  oferty  cenowej  na  reflektor  przedni.  Jednocześnie  informujemy,  iż
dokonane zostanie rozbicie przedmiotowej pozycji w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy na dwie:
reflektor przedni lewy i reflektor przedni prawy.

16 Rozrząd  kpl 10  
„Rozrząd ma być w komplecie z kołami rozrządu ?”
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na rozrząd kompletny wraz z wszystkimi kołami rozrządu.

Wycieraczka szyby przód p 10  

Wycieraczka szyby przód l 10  
„Czy ma być to pióro wycieraczki w kpl z ramieniem ? czy tylko pióro wycieraczki ?”
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Zamawiający  wymaga  przedstawienia  w przedmiotowych pozycjach  oferty  na  pióra  wycieraczek.  Stosowna
informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

Mając na uwadze powyższe odpowiedzi Zamawiający dokona stosownych zmian w załączniku nr 3 do SIWZ

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 11c, art. 12a oraz
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania
w zakresie nazwy, ilości zadań, wadium, warunków udziału w postępowaniu itp..

Zmodyfikowane dokumenty (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami) stanowią załączniki
do niniejszego pisma.

Zamawiający  zmienia  termin składania  ofert  i  wnoszenia  wadium  do  postępowania  na  dzień
06.11.2017 r.,  na  godz.  10:00.  Przesunięciu  ulega  również  termin  otwarcia  ofert  na  dzień  06.11.2017 r.,
na godz. 10:30.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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