
Dotyczy: zapytania do przetargu na dostawę filtrów samochodowych. 
z dnia 06.12.2012r. 

Nr  sprawy: FS/P – 49/2012   FILTRY SAMOCHODOWE 

 
W związku z ogłoszonym przetargiem proszę o odpowiedzi/potwierdzenia do następujących 
punktów: 
 
VIII poz. 4. Filtr separator oleju – rozumiem, że tutaj nie będzie wymagana oferta – proszę o 
potwierdzenie. 

– nie jest wymagana oferta 
VIII poz. 6. Filtr separator paliwa – rozumiem, że tutaj nie będzie wymagana oferta – proszę o 
potwierdzenie. 

– nie jest wymagana oferta 
XXIII Osuszacze – proszę o określenie nr referencyjnych – z każdej z podanych Marek występuje kilka 
różnych, niezamiennych względem siebie osuszaczy. 
- poz.1 : osuszacz WABCO  wymagany jest do samochodów Star 1142; Jelcz 422 
- poz. 2 : osuszacz VOLVO  wymagany jest do samochodów  Volvo FM7 ; FM9; FM12 
- poz.3 :  osuszacz HALDEX wymagany jest do ładowarek Volvo LF90 
XXIV poz. 10. Filtr hydrauliczny przeciwwilgociowy – oba podane symbole wykluczają się, tylko 
HF6553 jest filtrem hydraulicznym – proszę o podanie właściwego symbolu (SBL88002 czy HF6553). 
- wymagany jest filtr przeciwwilgociowy typu  SBL88002 w ilości 2szt. 
XXVI poz. 3. Filtr oleju – proszę o weryfikację właściwego numeru – FF5147 to filtr wyglądający jak 
puszkowy – olejowy ale służy do filtracji paliwa. 
- poz. 3: wymagany jest filtr paliwa typu FF5147 w ilości 2szt. 
- poz.4:  wymagany jest filtr olejowy  typu LF3657 w ilości 2szt 
XXVII poz. 1. Filtr osuszacza lewy gwint – proszę o podanie nr referencyjnego. 
- należy dobrać do w/w. samochodu m. Volvo FE 6xR 
XXVIII poz. 2. Filtr powietrza – nr AF45201 nie jest już dostępny i brak jego zamiennika w tej marce – 
jaką markę Państwo dopuszczają w tym miejscu, czy może jest to obojętne? 
- poz. 2: wymagany jest filtr powietrza typu AF4501 
XXXIII poz. 1&2. Filtr powietrza – proszę o określenie nr referencyjnego filtra. 
- poz. 1 i 2: wymagany jest filtr powietrza zgodny z instrukcją fabryczną spychacza DT-75 
 
Z racji wielu punktów powyższego zapytania proszę o rozważenie przesunięcia terminu składania 
ofert. 
Termin składania ofert nie ulega zmianie 
 

 

 

 

 

 

 


