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SP ZOZ/ZP/23/2014                                                          

(nr ref. postępowania) 

Wyjaśnienie 

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 

„przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 391094-2014 z dnia 28-11-2014 r. 

oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:  

Kompleksowa obsługa taboru samochodowego- przeglądy techniczne oraz naprawy 

pojazdów będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Myszkowie. 

 

Informujemy, że ze względu na istotę poniższych wyjaśnień , w oparciu o art. 12a ust. 2   

ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16-12-2014r.do godz. 12:00,     

otwarcie ofert godz. 12:30 jak opisano w SIWZ. 

Wobec powyższego w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt. 1, ustawy Pzp, przekazano w dniu  

09-12-2014r. do publikacji w BZP nr 403882, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

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 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) 

wyjaśniamy, co następuje:  

VOLSWAGEN CRAFTER szt. 2 SMY48YX oraz SMY47YX 

      Pyt. nr 1 

 pkt.8   wymiana gum drążka stabilizatora - przód czy tył ? 

           Odp: wymiana – przód. 

           Pyt. nr 2 

pkt.9   wymiana łącznika stabilizatora  - przód czy tył ? 

Odp.: wymiana – przód. 

            Pyt. nr 3 

pkt.17 wymiana sprzęgła – czy z łożyskiem oporowym KPL. ? 

Odp.: tak 
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Pyt. nr 4 

Pkt.23 wymiana rozrządu – czy z pompą wody ? 

Odp.: tak 

Pyt. nr 5 

Pkt.24 wymiana pompy wody ukł. chłodzenia  – czy osobna operacja czy przy okazji 

rozrządu ? 

Odp.: osobna operacja.  

Pyt. nr 6 

Pkt.26 wymiana łożyska piasty koła – przód czy tył ? 

Odp.: wymiana – przód. 

Pyt. nr 7 

Pkt.27 wymiana łożyska amortyzatora -osobna operacja czy przy amortyzatorze ? 

Odp.: osobna operacja. 

Pyt. nr 8 

Pkt.29 wymian krzyżaka wału - czy razem z wyważeniem wału (wymaga tego 

prawidłowa naprawa) 

Odp.:  razem z wyważeniem. 

Pyt. nr 9 

pkt.31 wymiana akumulatora – jaka jest pojemność akumulatora 

Odp.:100 Ah* 

Pyt. nr 10 

pkt.33 zakup opon zimowych – jaki jest rozmiar opony ? 

Odp.: 235/65/R16/C 

Pyt. nr 11 

Pkt.34 zakup opon letnich - jaki jest rozmiar opony ? 

Odp.:235/65/R16/C 

*prąd rozruchu min. 700A. 

 

VOLSWAGEN LT szt.1 SMY E 297 

      Pyt. nr 12 

pkt.8   wymiana gum drążka stabilizatora - przód czy tył ? 

Odp.: wymiana- przód 

Pyt. nr 13 

pkt.9   wymiana łącznika stabilizatora  - przód czy tył ? 

Odp.: wymiana- przód. 

Pyt. nr 14 

Pkt.19 wymiana opon - ile jest kół 4 czy 6  i jaka średnica ? 

Odp.: liczba kół – 4, wymiana letnich na zimowe, R15 

Pyt. nr 15 

Pkt. nr 21 sprawdzenie wtrysków - czy chodzi o kontr. na stole probierczym czy o test 

przelewowy na pracującym silniku ? 

Odp.: na stole probierczym.  

Pyt. nr 16 

Pkt.24 wymiana rozrządu – czy z pompą wody ? 

Odp.: tak 

Pyt. nr 17 

Pkt.25 wymiana pompy wody ukł. chłodzenia – czy osobna operacja czy przy okazji 

rozrządu ? 

Odp.: osobna operacja.  

Pyt. nr 18 

Pkt.27 wymiana łożyska piasty koła  - przód czy tył ? 

Odp.: przód. 
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Pyt. nr 19 

Pkt.32 naprawa rozrusznika - jaki ma być zakres napraw ? 

Odp.: pełny zakres naprawy rozrusznika. 

Pyt. nr 20 

Pkt.33 mycie pojazdu – czy tylko na zewnątrz? 

Odp.: tak, na zewnątrz. 

 VOLSWAGEN CRAFTER szt.1 SMY9V63  

      Pyt. nr 21 

pkt.8  wymiana gum drążka stabilizatora - przód czy tył ? 

Odp.: wymiana – przód. 

Pyt. nr 22 

Pkt.9  wymiana łącznika stabilizatora  - przód czy tył ? 

Odp.: wymiana – przód. 

Pyt. nr 23 

Pkt.19 wymiana sprzęgła – czy z łożyskiem oporowym KPL. ? 

Odp.: tak, z łożyskiem. 

Pyt. nr 24 

Pkt.27 wymiana łożyska piasty koła  - przód czy tył ? 

Odp.: wymiana – przód. 

Pyt. nr 25 

Pkt.31 wymiana akumulatora - jaka jest pojemność akumulatora? 

Odp.: 100  Ah* 

Pyt. nr 26 

pkt.33 zakup opon zimowych - jaki jest rozmiar opony ? 

Odp.: 235/65/R16/C 

Pyt. nr 27 

Pkt.34 zakup opon letnich - jaki jest rozmiar opony? 

Odp.: 235/65/R16/C 

*prąd rozruchu min. 700A 

 

 MERCEDES szt.1 SMY25LY  

      Pyt. nr 28 

Pkt.7 naprawa klimatyzacji - jaki zakres naprawy ? 

Odp.: wraz z wymianą chłodnicy i napełnieniem 

Pyt. nr 29. 

Pkt.8 regeneracja pompy wtryskowej - jaki ma być zakres naprawy ? 

Odp.: pełny zakres.  

Pyt. nr 30 

Pkt.14 wymiana gum drążka stabilizatora - przód czy tył ? 

Odp.: wymiana – przód. 

Pyt. nr 31 

Pkt.15 wymiana łącznika stabilizatora  - przód czy tył ? 

Odp.: wymiana – przód. 

 

       V. FIAT DUCATO szt.1 SMY21AP 

            Pyt. nr 32 

Pkt.24 wymiana łożyska piasty koła  przód czy tył ? 

Odp.: wymiana – przód. 

 

VI. SKODA OCTAVIA szt.1 SMY30RK 

Pyt. nr 33 

pkt.3  wymiana opon - jaka felga aluminiowa czy stalowa ? 

Odp.: felgi aluminiowe. 
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Pyt. nr 34 

Pkt.20 wymiana rozrządu – czy z pompą wody ? 

Odp.: tak, wraz z pompą. 

Pyt. nr 35 

Pkt.22 wymiana pompy wody ukł. chłodzenia  – czy osobna operacja czy przy okazji 

rozrządu ? 

Odp.: osobna operacja.  

Pyt. nr 36 

Pkt.25 wymiana łożyska amortyzatora – osobna wym.  czy przy okazji amortyzatorze 

? 

Odp.: osobna operacja  

 

VII. PEUGEOT PARTNER szt.1 SMY1E20 / CITROEN szt.1 SMY4E04 

Pyt. nr 37 

pkt.13 wymiana pompy hamulcowej – czy z płynem hamulcowym ? 

Odp.: tak, wraz z płynem 

Pyt. nr 38 

Pkt.17 wymiana rozrządu z pompą wody ? 

Odp.: tak, wraz z pompą.   

Pyt. nr 39 

Pkt.19 wymiana pompy wody ukł. chłodzenia – osobna operacja czy doliczyć do 

rozrządu ? 

Odp.: osobna operacja  

Pyt. nr 40 

Pkt.21  wymiana łożyska piasty koła  przód czy tył ? 

Odp.: wymiana - przód 

Pyt. nr 41 

            Pkt.24  zakup opon letnich - jaki rozmiar opony ? 

            Odp.: 205/65/R15 

            Pyt. nr 42 

Pkt.25  zakup opon zimowych - jaki rozmiar opony ? 

Odp.: 205/65/R15 

Pyt. nr 43 

Pkt.26 wymiana opon - ile szt. i jaka felga aluminiowa czy stalowa ? 

Odp.: felgi stalowe 

Pyt. nr 44 

Pkt.27 naprawa rozrusznika - jaki ma być zakres napraw ? 

Odp.: pełny zakres 

 

  VIII.  VOLKSWAGEN CADDY szt.1 SMY98Y1 

Pyt. nr 45 

Pkt.11 wymiana rozrządu - czy z pompą wody ? 

Odp.: tak, z pompą. 

 

IX. MERCEDES szt.1 SMYV561 

Pyt. nr 46 

pkt.7  wymiana gum drążka stabilizatora - przód czy tył ? 

Odp.: wymiana – przód. 

Pyt. nr 47 

Pkt.8 wymiana łącznika stabilizatora  - przód czy tył ? 

Odp.: wymiana – przód. 

 

   X. VOLSWAGEN CRAFTER szt.1  
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Pyt. nr 48 

proszę podać rocznik pojemność i moc bo bez tego nie można dobrać części i nie 

można  wycenić naprawy pojazdu. 

 Odp.: Rocznik: 2014, pojemność: 1968 cm3 
                  Moc: 120 KW,   VIN: WV1ZZZ2EZF6007876. 

 

 

 

 

 

                     -mgr Jan Dyrka- 

                                           

                                                                                       ………………………………………… 
                                   (Dyrektor/kierownik Zamawiającego) 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. 

2. Strona internetowa Zamawiającego. 

3. a/a. 

 


