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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

NUMER POSTĘPOWANIA: D/52/2021 

 
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia,  

że w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej na dostawę części zamiennych  

do pojazdów kołowych w latach 2021 – 2024, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie  

i zmianę treści Specyfikacji warunków zamówienia.  

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień: 

Wniosek nr 1: 

Pozycja 269 z zadania nr 8 nie istnieje. Proszę o weryfikację poprawności numeru 

6510274014. 

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż dokona zmiany numeru katalogowego w  pozycji  

269  dotyczącej  zdania nr 8 na  numer 4510274014. 

Wniosek nr 2: 

Zapytanie: 

1) W § 8 Wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ) dotyczącym trybu wyłonienia Wykonawcy 

umowy realizacyjnej w pkt. 4 podano dwa kryteria wyboru, najkorzystniejszą cenę i termin 

realizacji. Czy oferowany termin gwarancji nie będzie uwzględniany przy wyborze? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ – w załączniku nr 3 do 

umowy - wzór umowy realizacyjnej, poprzez doprecyzowanie § 8 pkt. 4. 
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2) W § 1 Wzoru umowy realizacyjnej (załącznik nr 3 do umowy ramowej) w pkt. 3 jest zapis 

o procesie kontroli (proces GQA) przez RPW. Czy Zamawiający wymaga dokonania kontroli 

jakości przez RPW przed dostawą zamówienia?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ – w załączniku nr 3 do 

umowy - wzór umowy realizacyjnej, poprzez wykreślenie w § 1, pkt. 3 o następującym 

brzmieniu: 

„W ramach procesu kontroli końcowej (proces GQA) przez RPW (GQAR), wszystkie 

wymagania jakościowe Umowy podlegają procesowi kontroli końcowej zgodnie 

z wymaganiami AQAP 2131, dotyczącymi zapewnienia jakości przy kontroli końcowej.” 

Wniosek nr 3: 

Załącznik nr 1 zadanie nr 5 

 

Poz.41 Wał nap. krótki nr kat 7790PL58883  numer katalogowy nieprawidłowy proszę o 

podanie prawidłowego 

 

Poz.74 szczeka hamulca lewa nr kat 773502021 numer katalogowy określa tarcze hamulcowa 

.Proszę o sprostowanie i dokładne określenie zamawianej pozycji 

 

Poz.75 szczęka hamulca prawa nr kat.721205017 numer katalogowy określa tarcze 

hamulcowa .Proszę o sprostowanie i dokładne określenie zamawianej pozycji 

 

Poz.97 dźwignia hamulca ręcznego kpl nr kat 1735080 numer katalogowy niepełny .Proszę o 

podanie prawidłowego numeru katalogowego 

Poz.109 nagrzewnica przednia honker nr kat.7399100 niepełny numer określa nagrzewnice  

do pojazdu honker do roku 2000 niedostępna od wielu lat dostępna jest nagrzewnica do 

pojazdu honker 2000 o numerze katalogowym 257391200.Prosze o zmianę zapisów w 

formularzu oferty 

 

poz.155 zamek schowka 1 kpl  6 szt. zamków nr kat 259389900 Proszę o wyjaśnienie  ja ma 

wyglądać ukompletowanie pozycji bo numer katalogowy określa jedną sztukę czy to ma być 

6 szt. jako komplet z dwoma kluczami? 
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Poz.156 pompa wtryskowa nr kat 28104600 numer katalgowy określa resor przedni do 

pojazdu LUBLIN. Proszę o sprostowanie i podanie właściwych parametrów zamawianej 

pozycji 

 

Poz.202 czujnik ciśnienia oleju na wskaźnik nr kat 769893712 numer określa czujnik 

ciśnienia na kontolkę. Proszę o zmianę nazwy lub podanie właściwego numeru katalogowego 

 

Poz.212,377  korektor siły hamowania nr kat 769894011  numer określa korektor tylko i 

wyłącznie do pojazdu LUBLIN. Proszę o sprostowanie lub potwierdzenie zamawianej pozycji 

 

Poz.320 chłodnica wody kpl nr kat 350413000000 niewłaściwy numer katalogowy Proszę o 

podanie właściwego numeru katalogowego 

 

Poz.381 resor tylny 4-pióra nr kat 33522912009 numer katalogowy określa resor tylny 9-

piórowy do pojazdu LUBLIN .Proszę no podanie właściwych parametrów zamawianej 

pozycji 

Poz.442 osłona  nr kat 1805700 numer niepełny i nieprawidłowy numer 001805700 określa 

uszczelkę a numer 001805000 określa osłonę proszę o podanie właściwych danych 

zamawianej pozycji 

 

Poz.476,477 tarcza sprzęgła ,docisk sprzęgła  nr kat valeo proszę o podanie numerów 

katalogowych dla tych pozycji i czy zamawiający zada tylko i wyłącznie produktu Valeo czy 

dopuszcza w tych pozycjach produkt zamienny 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści SWZ – załącznik nr 1 Opis 

przedmiotu zamówienia poprzez podanie prawidłowych numerów katalogowych w wyżej 

wymienionych pozycjach. 

 

Wniosek nr 4: 

 

Proszę o informację o jaką długość przewodów mowa jest w zadaniu nr 8:  

98 Rura O8x1,0-0,8 PA11P 1021361430012 JELCZ 442.32 szt. 80. 

Czy w powyższej pozycji oznacza to 80 metrów? 
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Odpowiedź: zamawiający informuje, iż zgodnie z katalogiem 1 sztuka - Rura O8x1,0-0,8 

PA11P wynosi  – 0,5 m. 

 

189 Przewód gumowy O 10 x O 18 (w metrach) 1021373590205 JELCZ 442.32 SZT. 360 

Czy w powyższej pozycji oznacza to 360 metrów? 

Odpowiedź: zamawiający informuje, iż zgodnie z katalogiem 1 sztuka - Przewód gumowy  

O 10 x O 18 - wynosi –  1m. 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SWZ, dokonał 

zmiany treści SWZ.  

 

 

 

 

KOMENDANT 

 

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 


