Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38 62 - 800 Kalisz

Kalisz, dnia 16 grudnia 2013 roku
Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/13/2013

Informacja dla Wykonawców
dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Kodeksu Cywilnego pn.: „Sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów
do autobusów dla spółek: Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.
Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w
Kaliszu Sp. z o.o. ”
W związku z pytaniem Wykonawcy w imieniu Zamawiających udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 21 dni na w/w
postępowanie. Z uwagi na zbliżający się okres świąteczno - noworoczny wielu producentów
wprowadziło już przerwy urlopowe co uniemożliwia przedstawienie rzetelnej wyceny bardzo wielu
pozycji części zawartych w SIWZ. Prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie nr 2:
Proszę o wyjaśnienie nieścisłości zawartych w załączniku nr 6 - okładziny i klocki hamulcowe. W
pozycji 18 podajecie Państwo do wyceny dwa rozmiary okładziny 223X218 oraz 223X173. Te dwa
rodzaje występują tylko w komplecie po 4 sztuki z każdego rodzaju. Nie jest więc możliwe
przedstawienie wyceny osobno na każdy rodzaj. Prosimy o naniesienie poprawki polegającej na
wycenie kpl. tj. 8 sztuk - po 4 sztuki z 2 rodzajów okładziny.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmian w treści Załącznika do SIWZ nr 6 Formularz Cenowy - Zadanie nr
6 - Okładziny i klocki hamulcowe w pozycji nr 18 Okładzina szczęk hamulcowych tylnych
Mercedes 303 w poniższy sposób:
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Uaktualniony załącznik nr 6 do SIWZ - Okładziny i klocki hamulcowe stanowi załącznik do niniejszej
informacji.
Pozostałe zapisy bez zmian.

Prezes Zarządu
/-/
Jerzy Walczyński

