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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w

                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia
               wg rozdzielnika     

Nr sprawy: NOZ – 19/11

Dotyczy:  Dostawa samochodowych części zamiennych, akumulatorów i ogumienia do magazynu Zamawiającego w
                  Lublinie przy ul. Bursaki 17. 

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania określone przez producenta pojazdu (posiadać 
atest dopuszczający montaż części zamiennych w pojazdach) – do oferty dołączyć oświadczenie Wykonawcy. Czy Zamawiający 
może skonkretyzować przez kogo ma być wydany atest przez producenta pojazdu czy części?

2. W pkt. 5.1 wymagany termin realizacji zamówienia (sukcesywnie) – 1 rok licząc od daty zawarcia umowy- czy Zamawiający 
zobowiązuje się zamówić dokładnie taką ilość części jaka jest podana w załącznikach (ponieważ Zamawiający wymaga dostawy 
towaru w ciągu 24 h towar musi mieć na stanie magazynu)?

3. Dotyczy załącznika 2 cz 4.
- poz. 1 - jaki filtr paliwa, są 3 rodzaje
- poz. 7 – jaka to pompa ogrzewania? Nr katalogowy i Ew. producenta.
- poz. 10 – o który przewód turbosprężarki chodzi?
- poz. 11 – do jakiej wersji pasek wielorowkowy z klimatyzacją czy bez?
- poz. 22 – czujnik zużycia klocka na przednią czy tylną oś?
- poz. 37 – jaki rodzaj koła kierownicy (różne modele w zależności od kodu wyposażenia)
- poz. 40 reflektor prawy czy lewy

4. Dotyczy załącznik 2 cz. 6
- poz. 2 -jaki filtr paliwa – są 2 rodzaje
- poz. 6 – jaki pasek klinowy  
- poz. 8 – jakie jest oznaczenie amortyzatora kolorami (są różne wersje)?
- poz. 13 – który tłumik wydechu do jakiej wersji?

 5. Załącznik 2 cz. 7
- poz. 1 – jaki filtr paliwa są 3 rodzaje?
- poz. 6 – jaka to pompa ogrzewania? Nr katalogowy i Ew. Producent?
- poz. 9 – który to przewód turbosprężarki?
- poz. 18 – czujnik zużycia klocków na przednią czy tylną oś

6. Załącznik 2 cz. 8 – do jakich marek pojazdów mają być stosowane akumulatory? (są różne rozmiary oraz prawo i lewostronność 
klemy+ ) ?
7. Czy zamawiający może podać numer VIN pojazdów?
8. Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowane, części były oryginalne dedykowane przez producenta pojazdu czy dopuszcza 
zaoferowanie zamienników?
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 Odpowiedzi:
Ad 1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę złożył oświadczenie , iż zaproponowany przedmiot zamówienia
          (samochodowe części zamienne) posiadały atest wydany przez producenta części dopuszczający  montaż części zamiennych
          w pojazdach zaproponowanych w  załączniku nr 2. 
Ad 2 Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy Zamawiający wymaga , aby realizacja zamówienia  była sukcesywna przez okres
         1 roku, a ilości asortymentu zaproponowane w załączniku nr 2 są  ilościami orientacyjnymi na podstawie zużycia części z lat
         poprzednich i zamawiający nie zobowiązuje się do zamówienia podanej w załącznikach ilości części (par.1pkt 3 projektu
         umowy - załącznik nr 5.
Ad 3 Dot. zał. nr 2 cz. 4
         poz. 1 filtr paliwa np.do pojazdu VIN WDB 9036621R941169
         poz. 7 pompa ogrzewania np. BOSCH nr 0 392 020 026 lub zamienniki
         poz. 10 przewód turbosprężąrki np. interkuler-kolektor
         poz . 11 pasek wielorowkowy wersja z klimatyzacją
         poz. 22 czujnik zużycia klocka na oś przednią i tylną np.do pojazdu VIN WDB 9036621R941169
         poz. 37 koło kierownicy np.do pojazdu VIN WDB 9036621R941169
         poz. 40 refletor  prawy
Ad 4 Dot. zał. nr 2 cz. 6
         poz. 2 filtr paliwa np. do pojazdu WDF 63960313458181
         poz. 6 pasek wielorowkowy wersja z klimatyzacją
         poz. 8 amortyzator np. do pojazdu WDF 63960313458181
         poz. 18 tłumik końcowy np do do pojazdu WDF 63960313458181
Ad 5 Dot. zał. nr 2 cz. 7
         poz. 1 filtr paliwa np. do pojazdu WDB 9066331S422238
         poz. 6 pompa ogrzewania np. BOSCH nr 0 392 020 026 lub zamienniki
         poz. 9 przewód turbosprężąrki np. interkuler-kolektor
         poz. 18 czujnik zużycia klocków na przednią oś
Ad 6 Zaproponowane akumulatory winny być uniwersalne z możliwością montażu do różnych typów pojazdów. Wymiary
         akumulatorów:  akumulatory 45 Ah: długość – 21 cm, szerokość  - 17 cm, wysokość – 18 cm; akumulatory  60 Ah: długość – 
         24 cm, szerokość  - 17 cm, wysokość – 18 cm; akumulatory 100 Ah: długość – 35 cm, szerokość  - 18 cm, wysokość – 19 cm; 
Ad 7 Zamawiający, uważa , iż zawarte w załączniku nr 2 dane pojazdów w zupełności wystarczą do przygotowania oferty i nie
         zachodzi potrzeba podawania numeru VIN pojazdów. Numery VIN będą podane przy składani zamówień na części .
Ad 8 Zamawiający nie wymaga, aby części zamienne były wyłącznie oryginalne, dopuszcza zastosowanie zamienników

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
ilość stron ..................................................
data otrzymania ..........................................
pieczęć i podpis adresata ............................        
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