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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
W związku z chęcią przystąpienia do w/w postępowania uprzejmie prosimy o wyjaśnienia do niżej  wymienionych
pozycji :
VW T4  75kW  2461ON Tdi  2000r (Przykładowy nr VIN WV1ZZZ70Z1X064558)

30 Przewód hca elastyczny 10
Prosimy o informację, o jaki przewód chodzi w tej pozycji? przód prawy/lewy, czy tył prawy/lewy?
Zamawiający informuje, iż mając na uwadze powyższe dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na cztery, tj.:
Przewód hamulcowy elastyczny przód lewy, Przewód hamulcowy elastyczny przód prawy, Przewód hamulcowy
elastyczny  tył  lewy,  Przewód  hamulcowy  elastyczny  tył  prawy.  Stosowna  informacja  zostanie  uzupełniona
w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy – Zadanie nr 5

Skoda Fabia  50kW  1397PB  2002r. (Przykładowy nr VIN TMBDB16Y937629976)

2 Filtr paliwa 10

3 Filtr paliwa 10
W pozycjach 2 oraz 3 wymienione są te same części. Czy każdą z nich należy traktować indywidualnie, czy też zostanie
jedna z nich usunięta z załącznika ? 
Mając  na  uwadze  powyższe  Zamawiający  dokona  usunięcia  pozycji  nr  3.  Stosowna  zmiana  zostanie
wprowadzona w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy – Zadanie nr 5

Skoda Octavia  75kW  1595PB  2005r (Przykładowy nr VIN TMBDX41U768854922)

32 Sonda Lambda 4
W tym modelu występują 2 różne sondy lambda. Prosimy wskazać, o którą z nich chodzi Zamawiającemu w tej pozycji
wraz z podaniem jej nr OE. 
Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na dwie, tj.: Sonda lambda
pierwsza oraz Sonda lambda druga. Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ –
Formularz cenowy – Zadanie nr 5

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 załącznika nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 5.

Zmodyfikowany dokument (formularz cenowy dla zadania nr 5) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający  zmienia  termin składania  ofert  i  wnoszenia  wadium  do  postępowania  na  dzień
14.12.2017 r.,  na  godz.  10:00.  Przesunięciu  ulega  również  termin  otwarcia  ofert  na  dzień  14.12.2017 r.,
na godz. 10:30.

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