
ZP-2380-376,446-87,109/5617/2017    Katowice dnia 18.12.2017 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 p  ytań nr 1  
W związku z chęcią przystąpienia do w/w postępowania chcielibyśmy dodatkowo dopytać o bardzo istotne elementy
związane z pozycjami w załączniku nr 3.

Fiat Ducato 115kW 2999ON 2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA25000001590678)

88a Przewód turbiny ssący (turbo – chłodnica powietrza) 50
Między turbiną a chłodnicą powietrza przewód turbiny składa się z dwóch elementów. Prosimy o rozbicie pozycji na 2
osobne lub podanie nr OE części jaka ma być wyceniona. 
Zamawiający informuje, że dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na 2, tj. Przewód powietrza doładowującego
(OE  1350778080)  oraz  Przewód  powietrza  (OE  1362016080).  Stosowna  modyfikacja  zostanie  odnotowana
w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

93 Rolka pośrednia paska alternatora 5
Po weryfikacji w katalogu EPER informujemy że w tym silniku nie występuje rolka pośrednia paska alternatora. Proszę
o dokładną weryfikację części  (poniżej  zamieszczamy zdjęcie z systemu) oraz informację,  czy pozycja ta  zostanie
usunięta z załącznika?
Zamawiający  wymaga  przedstawienia  w  przedmiotowej  pozycji  oferty  cenowej  na  rolkę  napinacza  paska
wielorowkowego,  (nr  artykułu  do  porównania  np.  Ruville  56023,  OE  504084453).  Stosowana  modyfikacja
zostanie umieszczona w w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

40 Zestaw łańcuch napędu rozrządu (pierwszy+drugi) 25
W systemie Audatex jakość zestawu można określić tylko dla zestawu rozrządu łańcucha pierwszego. Łańcuch drugi
nie występuje w Audatex jako kpl. W związku z tym nie można określić jego jakości. W związku z tym nie da się dla tej
pozycji prawidłowo określić jakości za pomocą system Audatex. Proszę o zmianę polegającą na rozbiciu pozycji na 2
osobne , przy czym w przypadku łańcucha drugiego bez konieczności wskazania jakości.”
Zamawiający  informuje,  że  dokona  rozbicia  przedmiotowej  pozycji  na  dwie,  tj.  pierwszy  łańcuch  napędu
rozrządu oraz drugi łańcuch napędu rozrządu. Stosowna modyfikacja zostanie odnotowana w Załączniku nr 3
do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Grupa p  ytań nr 2  
W  nawiązaniu  do  Państwa  odpowiedzi  oraz  wprowadzonych  przez  Państwa  modyfikacji  formularzy  cenowych
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ich treści w następującym zakresie:
Zadanie nr 6 - Zakup części do pojazdów służbowych marki Fiat, Alfa Romeo:

Fiat Stilo 77kW 1598PB 2006r (Przykładowy nr VIN ZFA19200000653212)
Poz. 32 Drążek kierowniczy lewy
Poz. 33 Drążek kierowniczy prawy

1/5



Według programu serwisowego producenta pojazdu – koncernu Fiat oraz systemu Audatex powyższe części zamienne
nie występują.  Drążki  są integralną częścią przekładni  kierowniczej  (ponadto brak przekładni  w systemie Audatex
z oznaczeniem grupy  jakości  Q,  część  oryginalna  w ASO kosztuje  1380,81  zł  netto/szt).  Na  rynku  nie  zależnym
występują natomiast same drążki kierownicze (np. występują w ofercie firm TRW, Lemforder, itp., które to firmy są
dostawcą tzw. pierwszo-montażowym, ceny detaliczne samych drążków oscylują w granicach 120 złotych netto/szt) . 
Z  ekonomicznego punktu widzenia zakup samych drążków jest korzystniejszym rozwiązaniem. Proszę o wykreślenie
pozycji. Wykonawca zobligowany był by do wyceny całej przekładni w grupie jakości wyłącznie O.
Zamawiający informuje, że usunie konieczność wskazania w Kolumnie 9 odznaczenia jakości  zaoferowanego
asortymentu w przedmiotowych pozycjach. Stosowna modyfikacja zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do
SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Na podstawie zapisów SIWZ:
9. Zamawiający ustala jako trzecie kryterium jakość wybranych przez Zamawiającego spośród zaoferowanych części.
W  ramach  niniejszego  kryterium  wykonawca  wskaże  jakość  zaoferowanego  (wybranych  przez  zamawiającego)
asortymentu (w kolumnie 9) zakupionego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W kolumnie 9 - „Jakość” załącznika
nr 3 do SIWZ w wybranych pozycjach należy wskazać literowe określenie jakości oferowanego asortymentu zgodnie z
obowiązującym oznaczeniem w systemie AUDATEX tj. O i/lub Q albo PC i/lub PT i/lub PJ i/lub P. Wykonawca jest
zobowiązany do zaoferowania dla wszystkich wymaganych pozycji tej samej „jakości” - literowego określenia jakości,
należącego do jednej z dwóch grup:
− grupa 1: O i/lub Q
− grupa 2" PC i/lub PT i/lub PJ i/lub P.
Brak podania jakości w kolumnie 9 formularza cenowego oraz podania różnych grup jakości we wskazanych pozycjach
przez Zamawiającego będzie podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp proszę o
weryfikację: Według wiedzy wykonawcy, w systemie Audatex nie ma możliwości wyszukania części zamiennych po
zastosowaniu samego numeru części oryginalnej, wyszukiwanie odbywa się jedynie po wpisaniu nr nadwozia VIN i
wyszukanie żądanej części w odpowiedniej podgrupie. W wielu przypadkach to typowanie jest błędne. Wytypowane
części w systemie Audatex, w wielu przypadkach różnią się od tych zamontowanych w pojeździe przez producenta
pojazdu.  System  w  100%  nie  zawęża  zamontowanych  w  danym  pojeździe  części,  np.  w  przypadku  klocków
hamulcowych system Audatex podaje jeden nr oe ale przypisane do niego nr zamienników zawierają różne oznaczenia
np. VWA klocka, oraz tarcze o różnej średnicy (różnią się pomiędzy sobą technicznie min. wymiarami), niektórych
referencji nie da się zamontować we wskazanym pojeździe. Proszę o doprecyzowanie czy w formularzach cenowych,
dotyczących  wszystkich  zadań,  wykonawca  w  wybranych  przez  Zamawiającego  pozycjach,  bazować  ma  na
wytypowanych  nr  części  oe  z  zastosowaniem  systemu  Audatex  oraz  przypisanych  do  tych  numerów  części
oznaczonych katalogowo O i/lub Q PC i/lub PT i/lub PJ i/lub P – do jednego nr oe przypisane są różne referencje tego
samego producenta, przeznaczone zaś do innych pojazdów. (np. do pompy wody Fiat Ducato 3,0JTD do nr oe dopisane
są 3 różne konstrukcyjnie pompy wody tego samego producenta, przy czym 2 referencje stosowane były do silników o
mniejszej  pojemności  i  nie  da  się  ich  zamontować  w  podanym  pojeździe),  czy  zaś  wycena  dotyczyć  ma  części
wytypowanych na podstawie programu serwisowego producenta pojazdu , które często są odmienne od tych z systemu
Audatex?
Proszę o doprecyzowanie, jeżeli część zamienna z grupy O,Q,P itp. jest błędnie wytypowana według Systemu Audatex
czy oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ?
Zamawiający informuje, że dokonał analizy informacji z systemy Audatex i pozostawił konieczność wskazywania
w kolumnie 9 oznaczenia jakości tylko dla asortymentu, który jest przez system Audatex dobierany prawidłowo.
W związku z powyższym nie powinna zaistnieć sytuacja błędnego wytypowania części z grup O, Q, P. 

Fiat Ducato 115kW  2999ON  2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA25000001590678)
Poz. 120 Wahacz prawy
Poz. 121 Wahacz lewy
Według programu serwisowego producenta pojazdu, po zastosowaniu podanego nr VIN,  zastosowane w pojeździe
wahacze posiadają nr oe  1352226080 oraz 1352228080, stosowane były do pojazdu o podwyższonej ładowności –
oznaczenie handlowe 17Q. Wytypowane wahacze w systemie Audatex po zastosowaniu podanego nr VIN – posiadają
oznaczenia oe  1352225080 oraz 1352227080, stosowane do auta o mniejszej ładowności – inne niż w zastosowane

2/5



przez producenta pojazdu o nr VIN ZFA25000001590678.
Zamawiający informuje, że usunie konieczność wskazywania w Kolumnie 9 jakości dla przedmiotowych pozycji.
Jednocześnie  wymagamy aby dobrany został  według programu serwisowego  producenta  pojazdu.  Stosowna
modyfikacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 40
Zamawiający żąda zestawu, program przypisuje w grupie jakości Q sam łańcuch, wprowadzając wykonawcę w błąd
W związku  z  błędnym typowaniem części  w systemie  Audatex  (  błędne nr  oe  części  zamiennych  zastosowanych
w pojeździe ),proszę o odpowiedź czy wykonawca powinien typować oraz  wyceniać części według systemu Audatex,
czy zaś powinien dokonać doboru i wyceny na podstawie programu serwisowego producenta pojazdu – części tożsame
z zamontowanymi w pojazdach zamawiającego.
Zamawiający informuje,  że usunie konieczność wskazywania w Kolumnie 9 oznaczenia jakości  oferowanego
w przedmiotowej pozycji  asortymentu. Jednocześnie  Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na
dwie,  tj.  pierwszy  łańcuch  napędu  rozrządu  oraz  drugi  łańcuch  napędu  rozrządu.  Stosowna  modyfikacja
zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Fiat Panda 40kW 1108PB 2005r. (Bez systemu ABS) (Przykładowy nr VIN ZFA16900000400890)
System Audatex  nie  dekoduje  powyższego pojazdu po  podanym nr  nadwozia  VIN.  Wykonawca nie  ma fizycznej
możliwości weryfikacji zaoferowanych towarów, czy ich oznaczenie jest zgodne ze stosowanym w systemie Audatex –
wykasować jakość
Zamawiający  informuje,  że  usunie  konieczność  wskazywania  w  kolumnie  9  jakości  dla  wszystkich  pozycji
oferowanych w tej części formularza cenowego dla zadania nr 6 (tj, części dotyczącej pojazdu Fiat Panda 40kW
1108Pb 2005r). Stosowna modyfikacja zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy –
ZADANIE NR 6.

Zadanie nr 1 - Zakup części do pojazdów marki Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Nissan
Kia Ceed 103kW  1998ON  2007-2009r (Przykładowy VIN: U5YFF52528L020426)
Kia Ceed  94kW 1582ON  2012r   (Przykładowy nr VIN: U5YHM816ADL010530)
Hyundai I30 85kW 1582ON 2011r  (Przykładowy nr VIN: TMADB81SACJ090382)
System Audatex  nie  dekoduje  powyższych pojazdu po  podanym nr  nadwozia  VIN.  Wykonawca nie  ma fizycznej
możliwości weryfikacji zaoferowanych towarów, czy ich oznaczenie jest zgodne ze stosowanym w systemie Audatex
Zamawiający  informuje,  że  usunie  konieczność  wskazywania  w  kolumnie  9  jakości  dla  wszystkich  pozycji
oferowanych w tej  części  formularza  cenowego dla  zadania  nr 1  (tj,  części  dotyczącej  pojazdów:  Kia Ceed
103kW  1998ON  2007-2009r  (Przykładowy  VIN:  U5YFF52528L020426),  Kia  Ceed  94kW  1582ON  2012r
(Przykładowy  nr  VIN:  U5YHM816ADL010530),  Hyundai  I30  85kW 1582ON  2011r  (Przykładowy  nr  VIN:
TMADB81SACJ090382)). Stosowna modyfikacja zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz
cenowy – ZADANIE NR 1.

Grupa pytań nr 3
Na podstawie zapisów SIWZ: 9. Zamawiający ustala jako trzecie kryterium jakość wybranych przez Zamawiającego
spośród zaoferowanych części. W ramach niniejszego kryterium wykonawca wskaże jakość zaoferowanego (wybranych
przez zamawiającego) asortymentu (w kolumnie 9) zakupionego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W kolumnie 9 -
„Jakość” załącznika nr 3 do SIWZ w wybranych pozycjach należy wskazać literowe określenie jakości oferowanego
asortymentu zgodnie z obowiązującym oznaczeniem w systemie AUDATEX tj. O i/lub Q albo PC i/lub PT i/lub PJ i/lub
P. Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania dla wszystkich wymaganych pozycji tej samej „jakości” - literowego
określenia jakości, należącego do jednej z dwóch grup:
− grupa 1: O i/lub Q
− grupa 2" PC i/lub PT i/lub PJ i/lub P.
Brak podania jakości w kolumnie 9 formularza cenowego oraz podania różnych grup jakości we wskazanych pozycjach
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przez Zamawiającego będzie podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art.  89 ust.  1 pkt  2 ustawy Pzp proszę
o weryfikację:

Chevrolet Aveo 61kW 1399PB 2005r (Przykładowy nr VIN KL1SF69A15B467423)
System Audatex  nie  dekoduje  powyższego pojazdu po  podanym nr  nadwozia  VIN.  Wykonawca nie  ma fizycznej
możliwości weryfikacji zaoferowanych towarów, czy ich oznaczenie jest zgodne ze stosowanym w systemie Audatex.
Zamawiający  informuje,  że  usunie  konieczność  wskazywania  w  kolumnie  9  jakości  dla  wszystkich  pozycji
oferowanych w tej części formularza cenowego dla zadania nr 2 (tj, części dotyczącej pojazdu Chevrolet Aveo
61kW 1399PB 2005r (Przykładowy nr VIN KL1SF69A15B467423). Stosowna modyfikacja zostanie odnotowana
w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

Chevrolet Aveo 53kW 1150PB 2005r. (Przykładowy nr VIN KL1SF48T15B466696)
Wykonawca nie ma fizycznej  możliwości  weryfikacji  zaoferowanych towarów, czy ich oznaczenie  jest  zgodne ze
stosowanym w systemie Audatex
Zamawiający  informuje,  że  usunie  konieczność  wskazywania  w  kolumnie  9  jakości  dla  wszystkich  pozycji
oferowanych w tej części formularza cenowego dla zadania nr 2 (tj, części dotyczącej pojazdu Chevrolet Aveo
53kW 1150PB 2005r. (Przykładowy nr VIN KL1SF48T15B466696). Stosowna modyfikacja zostanie odnotowana
w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2

2. Fiat Panda 40 kW 1108Pb 2005 (bez systemu ABS) (przykładowy nr VIN ZFA16900000400890)
Podany przez Zamawiajacego  numer VIN nie działa w systemie AUDATEX. W związku z tym mamy do czynienia z
brakiem  możliwości  dokładnego  rozkodowania  samochodu  po  jego  wersji  wyposażenia,  modelu  i  istotnych  dla
poszczególnej  elementach  konstrukcyjnych.  Skutkuje  to  brakiem  możliwości  precyzyjnego  określenia  producenta
ewentualnego  zamiennika  w  jakości  oczekiwanej  przez  Zamawiającego.  Proszę  o  ustosunkowenia  się  do  tego
problemu. 
Zamawiający  informuje,  że  udostępnia  nr  VIN  z  innych  pojazdów  tego  typu  eksploatowanych  w  śląskim
garnizonie Policji:

 ZFA16900000203880

 ZFA16900000148722

 ZFA16900000242811

ŻADEN  Z  PODANYCH  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO  NR  NADWOZIA NIE  JEST DEKODOWASNY PRZEZ
SYSTEM  AUDATEX,  PROSZĘ  O  PODANIE  NR  VIN  KTÓRY  JEST  DEKODOWANY  PRZEZ  SYSTEM
AUDATEX
Zamawiający  informuje,  ze  usunie  konieczność  wskazywania  w  kolumnie  9  jakości  dla  wszystkich  pozycji
oferowanych w tej części formularza cenowego dla zadania nr 6 (tj, części dotyczącej pojazdu Fiat Panda 40kW
1108Pb 2005r). Stosowna modyfikacja zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy –
ZADANIE NR 6.

Fiat Panda 40 kW 1108Pb 2005 (bez systemu ABS) (przykładowy nr VIN ZFA16900000400890)

ELEMENT ŁĄCZĄCY NIE ISTNIEJE,  LINKA JEST MONTOWANA DO DŹWIGNI HAMULCA RĘCZNEGO,
PROSZĘ O ZMIANĘ ZAPISÓW NA Linka hamulca ręcznego kompletna (lewa+prawa)
Zamawiający informuje, że dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na dwie osobne, tj. Linkę hamulca ręcznego
prawą oraz Linkę hamulca ręcznego lewą.  Stosowna modyfikacja zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do
SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.
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Pytanie nr 4
Proszę o przesłanie aktualnych dokumentów wymaganych do złożenia oferty dotyczącej Mercedesa Sprintera? Te które
znajdują się na stronie internetowej przetargu nie wszystkie są aktualne.
Zamawiający informuje,  iż  dokonał analizy dokumentacji  przetargowej i  w opinii  Zamawiającego wszystkie
dokumenty  są  aktualne.  Jednocześnie  zakres  ogólności  pytania  nie  pozwala  Zamawiającemu odnieść  się  do
zapisów szczegółowych, które mogą powodować wątpliwości Wykonawców.

Pytanie nr 5
Hyundai  I30  85kW 1582ON 2011r (Przykładowy nr  VIN:  TMADB81SACJ090382)pkt  36,  36a,  37,  37a -  podano
niewłaściwy numer OE, nie ma takiego numeru części w katalogu Hyundai.
Zamawiający  informuje,  że  dokona  modyfikacji  podanych  w w/w  pozycjach  numerów  OE na  prawidłowe.
Stosowna modyfikacja zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1.

Pytanie nr 6
W  przetargu  na  zakup  części  do  samochodów  zawarta  jest  informacja  o  korzystaniu  z  programu  Audatex.  Co
w przypadku kiedy moja firma nie korzysta z takiego programu a chciałaby wystartować w przetargu?
W  sprawie  przetargu  na  zakup  części  zamiennych  do  samochodów  marki  Mercedes.  Co  w  sytuacji  jeśli  nie
obsługujemy programy Audatex tylko Autoimaster??
Ponawiam zapytane dotyczące wymagania obsługi programu Audatex.  Dział sprzedaży części zamiennych Mercedes
XXXXXXXX nie korzysta z obsługi programu Audatex.  Korzystamy z programu Automaster. Czy w związku z tym
nasza oferta zostanie odrzucona??
Zamawiający informuje, że godnie z zapisami SIWZ do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest
przez cały okres realizacji umowy do dysponowania zgodnie z prawem programem AUDATEX wraz z aktualną
licencją na jego użytkowanie. Jest to więc wymóg konieczny by złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, gdyż
jest  to niezbędne do właściwego ofertowania części  zakupowanych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami
SIWZ Rozdział I pkt 4 lit b).

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.

Zmodyfikowany dokument (formularz cenowy) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

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