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                                                                        wg rozdzielnika
Nr sprawy: NZP.25.02.20

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

Działając  na  podstawie  art  38  ust  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 roku poz.1843 z późn. zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w
Lublinie  przekazuje  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  dotyczącymi  SIWZ  w  przedmiotowym
postępowaniu.

Pyt
nr:

Dotyczy Treść pytania:

1 SIWZ -
cz. 9

Dostawa ogumienia do samochodów służbowych jest zapis:: w ppkt. 3.2.4. D. „ Oferowany 
przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020”. W związku z sezonowymi 
planami produkcyjnymi opon zimowych zwracamy się z prośbą o zgodę, na dopuszczenie w 
przypadku zamówienia  opon zimowych w najbliższym czasie tj. obecnie trwającym sezonie 
zimowym dostawy opon z datą produkcji 2019, gdyż opony zimowe na przyszły sezon będą dopiero 
produkowane.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opony wyprodukowane w II połowie 2019 roku.

2

SIWZ -
cz. 9

W poz. 6 wymagacie Państwo opon o wymiarze 195/65 R16 o indeksie nośności 112/110 lub 112. Po
uzyskaniu informacji od wielu producentów opon dostawcze o tym rozmiarze posiadają maksymalny
indeks nośności 104/102 lub 104. Czy zgadzacie się Państwo na zaoferowanie wymienionych opon o
indeksie nośności 104/102 lub 104?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 dla części 9 w pozycji 6. 
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wypełnienia załącznika poprawionego.

3

SIWZ -
cz. 9

W poz. 8 wymagacie Państwo opon o wymiarze 205/65 R15 o indeksie nośności 107/105 lub 107 i 
oporze toczenia C. Po uzyskaniu informacji od wielu producentów opony dostawcze o tym rozmiarze
w większości posiadają  indeks nośności 102/100, natomiast z uzyskanch informacji posiadają opór 
toczenia E.  Czy zgadzacie się Państwo na dopuszczenie wymienionych opon również o  indeksie 
nośności 104/102 lub 104 i indeksie oporu toczenia E?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 dla części 9 w pozycji 8. 
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wypełnienia załącznika poprawionego.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

                                                                                                          


