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       Świdwin, 13.06.2022 r. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1) ustawy Pzp 

pn. „Dostawa akumulatorów, ogumienia i chemii samochodowej do pojazdów 

mechanicznych”, sygnatura sprawy ZP/19/2022. 

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCY 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje,  

że w postępowaniu na dostawę akumulatorów, ogumienia i chemii samochodowej do 

pojazdów mechanicznych wpłynęły wnioski od Wykonawców, z prośbą o wyjaśnienie treści 

specyfikacji warunków zamówienia, o poniższej treści: 

Wniosek nr 1: 

Zadanie nr 2 - pozycja 3 - W podanym rozmiarze 215/55R16 nie występuje indeks nośności 

100. Czy zamawiający dopuści maksymalny indeks nośności 97 dla rozmiaru 215/55R16? 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez zmianę zapisów w zadaniu 2 poz. 3. 

 

Wniosek nr 2: 

Zadanie nr 2 - pozycja 7 - Informujemy, że podany model opony N-11AM jest w chwili 

obecnej niedostępny. Czy zamawiający dopuści model równoważny tego samego 

producenta o lepszych parametrach? 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez zmianę zapisów w zadaniu 2 poz. 7. 

 

Wniosek nr 3: 

Formularz Cenowy - Informujemy, że opony specjalistyczne (ciężarowe, terenowe, 

wojskowe) nie posiadają klasy efektywności paliwowej (kolumna nr 9). Czy zamawiający 

dopuszcza oferty z klasą efektywności F lub jej brakiem? 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający w rozdziale 17 pkt 1 lit. b) SWZ, określił punktację dla klasy efektywności 

paliwowej i na tej podstawie będzie oceniona oferta Wykonawcy. 
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Wniosek nr 4: 

Zadanie 6 poz. 6 krążek ścierny na rzep 80 mm. Proszę o wyjaśnienie, jaka średnica, jaka 

grubość ziarna. 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez zmianę zapisów w zadaniu 6 poz. 6. 

 

Wniosek nr 5: 

Zadanie 10 poz. 8,9,10 – farby specjalne Wskazana norma NO80A200/2014 jest już 

nieaktualna, proszę o zmianę zapisu na obowiązująco normę obronną NO80A200/2021.  

 

Odpowiedź 5: 

W zadaniu 10, Zamawiający dokonał zmiany w dniu 10.06.2022 r. oraz zamieścił 

poprawiony formularz cenowy PO ZMIANACH na Platformie Zakupowej. 

 

Wniosek nr 6: 

Zadanie 15 poz. 4,5,6 -farby specjalne Wskazana norma NO80A200/2014 jest już 

nieaktualna, proszę o zmianę zapisu na obowiązująco normę obronną NO80A200/2021. 

 

Odpowiedź 6: 

W zadaniu 15, Zamawiający dokonał zmiany w dniu 10.06.2022 r. oraz zamieścił 

poprawiony formularz cenowy PO ZMIANACH na Platformie Zakupowej. 

 

Wniosek nr 7: 

Zadanie 16 poz. 2 Rozpuszczalnik BR400 do farb poliuretanowych. Proszę zmienić zapis, 

prawidłowy symbol to BW400-50 op. 5l. 

 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez zmianę zapisów w zadaniu 16 poz. 2. 

 

Wniosek nr 8: 

zadanie 21 poz. 16 farba specjalna Wskazana norma NO80A200/2014 jest już nieaktualna, 

proszę o zmianę zapisu na obowiązująco normę obronną NO80A200/2021. 

 

Odpowiedź 8: 

W zadaniu 21, Zamawiający dokonał zmiany w dniu 10.06.2022 r. oraz zamieścił 

poprawiony formularz cenowy PO ZMIANACH na Platformie Zakupowej. 

 

Wniosek nr 9: 

Zadanie 23 poz. 1- tarcza do szlifowania rozm 115. Proszę określić do czego ma być tarcza. 

poz. 2- tarcza do cięcia 230x3x3. Proszę określić do czego ma być tarcza. 

 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ – 

formularz cenowy, poprzez zmianę zapisów w zadaniu 23 poz. 1 i 2. 
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Wniosek nr 10: 

Zadanie 25 poz. 10,11,12 – farby specjalne Wskazana norma NO80A200/2014 jest już 

nieaktualna, proszę o zmianę zapisu na obowiązująco normę obronną NO80A200/2021.  

Odpowiedź 10: 

W zadaniu 25, Zamawiający dokonał zmiany w dniu 10.06.2022 r. oraz zamieścił 

poprawiony formularz cenowy PO ZMIANACH na Platformie Zakupowej. 

 

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zmienia treść specyfikacji warunków 

zamówienia, poprzez: 

 

a) nadanie nowego brzmienia rozdziałowi 15 pkt 2 SWZ, o poniższej treści: 

„Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2022 r. o godz. 11.00” 

b) nadanie nowego brzmienia rozdziałowi 15 pkt 3 SWZ, o poniższej treści: 

„Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2022 r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego 

mieszczącej się w budynku nr 65, pomieszczenie nr 7, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin”. 

c) nadanie nowego brzmienia rozdziałowi 13 pkt 1 SWZ, o poniższej treści: 

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

19.07.2022 r.”  

 

Zamawiający zamieszcza obowiązujące formularze cenowe PO ZMIANACH – 

13.06.2022 r. dla zadań nr 2, 6, 16, 23 na dedykowanej Platformie Zakupowej.  

 

Pozostałe zapisy SWZ, pozostają bez zmian. Wszyscy Wykonawcy związani są powyższymi 

zmianami. 

 
                                                                                                                        

 

DOWÓDCA 

       21. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO  

 

            (-)   płk mgr inż. pil. Roman STEFANIAK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Bielicka (261 533 519) 

13.06.2022 r. 

 


