
ZP-2380-376,446-87,109/5761/2017    Katowice dnia 29.12.2017 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:

P  ytanie nr 1  
Wg zamówienia dostawa części ma się odbywać do Katowic Częstochowy i Bielska Białej. Czy realizacja zamówienia
może odbywać się transportem własnym realizującego zamówienia i kurierem?
Zamawiający  informuje,  iż  realizacja  dostaw  może  odbywać  się  zarówno  transportem  własnym  jak
i z wykorzystaniem firm kurierskich.

Grupa pytań   nr 2  
Zad 1 Kia Ceed 103kW  1998ON  2007-2009r (Przykładowy VIN: U5YFF52528L020426)
poz. 44 - podano nieprawidłowy numer OE przewodu wodnego. Proszę o podanie właściwego numeru
Zamawiający wyjaśnia, iż nastąpiła omyłka pisarska  prawidłowy numer OE to    2564027490   zamiast podanego
wcześniej  numeru  25640274490.  Formularz  cenowy  zawierajacy  właściwe  zapisy  stanowi  zaąłcznik  do
niniejszego pisma.

Zad 3 Fiat Panda  40kW  1108PB 2005r. (Bez systemu ABS) (Przykładowy nr VIN ZFA16900000400890)
poz. 7 i 9 – w formularzu cenowym nie wykreślono podania jakości części, mimo że w odpowiedziach na pytania
napisano,  że  wykreśla  się  taką  konieczność  we  wszystkich  pozycjach  dla  tego  samochodu.  Proszę  o  weryfikację
i jednoznaczne określenie czy w tych pozycjach należy podać jakość części, czy też nie.
Zamawiający podtrzymuyje, swoje stanowisko udzielone w poprzednich odpowiedziach, tj. brak konieczności
wskazywania we wszystkich pozycjach dotyczących pojazdu  Fiat Panda  40kW  1108PB 2005r.   Informacji w
kolumnie  9  dotyczącej  określenia  jakości  zaoferowanych  w  przedmiotowych  pozycjach  części.  Jednocześnie
wyjaśnia,  iż  omyłkowo nie  zostało  to  w  pełni  zanznaczone  w Załączniku  nr  3  do  SIWZ dla  zadania  nr 6.
Formularz cenowy zawierajacy właściwe zapisy stanowi zaąłcznik do niniejszego pisma.

Grupa pytań   nr 3  
Proszę o weryfikację :
w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 18.12.2017r. proszę o sprecyzowanie :
„2.Fiat Panda 40kW 1108PB 2005r. (Bez systemu ABS) (Przykładowy nr VIN ZFA16900000400890) 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 40kW1108Pb 2005r).
Stosowna modyfikacja zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.”

1/2



W formularzu po zmianach pozostało:

7 Szczęka ham ręcznego
9 Bęben hamulcowy

Proszę o sprecyzowanie czy należy sugerować się odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego ( nie wpisywać grupy
jakości zgodnej z oznaczeniem z systemu Audatex), czy formularzem ofertowym po zmianach z uzupełnieniem grupy
jakości we wskazanych pozycjach ( zgodną z systemem Audatex).
Zamawiający nie dokonał zmiany w tych pozycjach w formularzu ofertowym odnośnie kolumny nr 9.
Zamawiający podtrzymuyje, swoje stanowisko udzielone w poprzednich odpowiedziach, tj. brak konieczności
wskazywania we wszystkich  pozycjach dotyczących pojazdu   Fiat  Panda  40kW  1108PB 2005r.  Informacji
w kolumnie 9 dotyczącej określenia jakości zaoferowanych w przedmiotowych pozycjach części. Jednocześnie
wyjaśnia,  iż  omyłkowo nie  zostało  to  w  pełni  zanznaczone  w Załączniku  nr  3  do  SIWZ dla  zadania  nr 6.
Formularz cenowy zawierajacy właściwe zapisy stanowi zaąłcznik do niniejszego pisma.

Fiat Ducato 115kW 2999ON 2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA25000001590678)
„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.”
W formularzu po zmianach pozostało:

40 Pierwszy łańcuch napędu rozrządu
40a Drugi łańcuch napędu rozrządu

 
Proszę o sprecyzowanie czy należy sugerować się odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego ( nie wpisywać grupy
jakości zgodnej z oznaczeniem z systemu Audatex), czy formularzem ofertowym po zmianach z uzupełnieniem grupy
jakości we wskazanych pozycjach ( zgodną z systemem Audatex).
Zamawiający nie dokonał zmiany w tych pozycjach w formularzu ofertowym odnośnie kolumny nr 9.
Zamawiający podtrzymuyje, swoje stanowisko udzielone w poprzednich odpowiedziach, tj. brak konieczności
wskazywania  we  wskazanych  pozycjach  dotyczących  pojazdu   Fiat  Ducato  115kW  2999ON  2008-2009r
(Przykładowy  nr  VIN  ZFA25000001590678)   informacji  w  kolumnie  9  dotyczącej  określenia  jakości
zaoferowanych w przedmiotowych pozycjach części. Jednocześnie wyjaśnia, iż omyłkowo nie zostało to w pełni
zanznaczone w Załączniku nr 3 do SIWZ dla zadania nr 6.  Formularz cenowy zawierajacy właściwe zapisy
stanowi zaąłcznik do niniejszego pisma.

Załącznik  nr  3  do  SIWZ –  formularze  cenowe  dla  zdania  nr  1  oraz  nr  6  zawierające  właściwe  zapisy  stanowią
załączniki do niniejszego pisma.

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 terminu składania ofert i wnoszenia wadium do postępowania na dzień 05.01.2018 r., na godz. 10:00.
Przesunięciu ulega również termin otwarcia ofert na dzień 05.01.2018 r., na godz. 10:30.

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