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SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYSZKOWIE 

42-300 Myszków ul. Wolności 29 
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29 

Centrala: (034) 313-88-80 
 
                                                                                                     Myszków, dn. 29-05-2013r. 
SP ZOZ/ZP/9/2013                                                              
(nr ref. postępowania) 
 
       ……………………………………. 
 
       ……………………………………. 
 
       ……………………………………. 

                                                                        (Wykonawcy w/g rozdzielnika) 
 

Wyjaśnienie 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 

„przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 79809 z dnia 17-05-2013r. oraz na 
stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:  

Kompleksowa obsługa taboru samochodowego, przeglądy techniczne oraz naprawy 
samochodów będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Myszkowie. 
    
W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) 
wyjaśniamy, co następuje:   
 
Pyt. nr 1 
Proszę o sprecyzowanie jakich części moŜemy uŜyć do wyceny usług, załączam link, w 
którym jest opisana klasyfikacja części według ustawy GVO.  Jeśli mogę zasugerować coś, to 
części OEM są prawidłowym zamiennikiem dającym gwarancję jakości oryginału i muszą 
być honorowane przez producenta samochodu (klocki ham. np. TRW, ATE, BOSCH,; filtry 
MANN, KNEHT, FILTRON itd.), OEQ to juŜ są części których pochodzenie nie zawsze jest 
pewne.  
Proszę równieŜ o nr VIN , rodzaj paliwa (np. czy samochód jest wyposaŜony  instalację 
gazową), moc znamionową np. 100 kw (informacja z dowodu rejestracyjnego) samochodów 
do obsługi. 
Odp.: Do wyceny usług wymagamy uŜycia części zamiennych zgodnie z rozporządzeniem 
GVO:  
-części zamienne oryginalne stosowane w pierwszym montaŜu auta sygnowane logo 
producenta pojazdu,  
- części oryginalne wytwarzane przez producentów będących dostawcami części na pierwszy 
montaŜ w pudełkach producentów części,  
- części porównywalnej jakości, których wytwórca oświadcza, Ŝe są one tej samej jakości co 
komponenty uŜyte do montaŜu auta.  
Pozostałe odpowiedzi załączone w zmodyfikowanym Załączniku Nr 2 do SIWZ. 
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Pyt. nr 2  
Proszę o podanie mocy silników jak teŜ typ modelu pojazdów. Jednocześnie, jeŜeli jest to 
moŜliwe proszę o podanie jakiej marki obecnie uŜywany jest olej.  
Z tymi danymi będzie moŜna bardziej precyzyjnie dobrać i wycenić odpowiednie części. 
Odp.: Odpowiedzi załączone w zmodyfikowanym załączniku Nr 2 do SIWZ. 
 
Do wiadomości: 
1. Wykonawcy w/g rozdzielnika. 
2. Strona internetowa Zamawiającego.  
3.   a/a 
 
              -lek.med. Jacek Kret- 
 
 
                                                                                         ……………………………………… 
                                                                                               (Dyrektor/kierownik jednostki) 


