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dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na  dostawe  olejów 
silnikowych  i  smarnych,  smarów  oraz  płynów  eksploatacyjnych  do  pojazdów 
samochodowych,  motocykli  i  łodzi  będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie

Na  podstawie  art.  38  ust.1,  2  i  4  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień 
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  poz.  907)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczącego 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania 
wraz z odpowiedziami oraz dokonaną zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie
Poz. 6. - został postawiony wymóg oleju spełniającego: klasa lepkości SAE 5W40, klasa jakości 
ACEA A3/B4-04, C3-07, zgodny z normami VW 502.00/505.00/505.01, Mercedesa MB-Approval 
229,51, Dexos 2 . Pytanie: Czy dopuszczalny jest olej spełniający: klasa lepkości SAE 5W40, klasa 
jakości ACEA A3/B4-04, C3-07, zgodny z normami VW 502.00/505.00/505.01, Mercedesa  MB-
Approval 229,51 (bez Dexos 2)?
Odpowiedź 
Z punktu 6 kolumna C - „ Wymagania – klasa lepkości, klasa jakości, aprobata/norma producentów 
samochodów silników”  Zamawiający wyłącza  wymaganie Dexos 2. 

Pytanie
Poz . 9  - został postawiony wymóg oleju spełniającego klasę jakości E4/E6/E7. Pytanie : Nie jest 
nam znany olej posiadający jednocześniewszystkie klasy jakości ACEA E4/E6/E7 jednocześnie 
zgodnego z normami MB 228.51, VOLVO VDS-3 i MAN M3477. 
Pytanie : Czy dopuszczają państwo oleje spełniające normy Euro 4, posiadające klasy ACEA E6/E7 
jednocześnie zgodnego z normami 228.51, VOLVO VDS-3 i MAN M3477. 
Odpowiedź
Z punktu 9 kolumna C - „ Wymagania – klasa lepkości, klasa jakości, aprobata/norma producentów 
samochodów silników”  Zamawiający wyłącza  wymaganie ACEA E4. 

Pytanie
Poz .14 - został postawiony wymóg aby olej był półsyntetyczny 10W40.
Pytanie czy dopuszczają Państwo oleje syntetyczne 10W40 ?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza również oleje syntetyczne 10W40, wprowadzono zmianę w punkcie 
14.

Pytanie
Poz. 18 - został przedstawiony produkt o specyfikacjach NMMA TC-W3 i API TC.
Pytanie : Czy dopuszczają Państwo produkt zamienny spełniający normę NMMA TC-W3 bez API 
TC ?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt zamienny spełniający normę NMMA TC-W3.



Pytanie
Poz. 20 - Został postawiony wymóg oleju DX100 lub równoważnego . 
Pytanie
Nie jest nam znany produkt DX100 czy nie chodziło o produkt XD100 lubrównoważny? Czy nie 
jest to błąd pisarski? 
Odpowiedź
W  pozycji  20  wystąpił  błąd  pisarski,  Zamawiający  wprowadził  poprawkę,  właściwa  nazwa 
produktu to XD 100, poprawiono pozycję 20 na arkuszu kalkulacji cenowej. 

W związku z wprowadzonymi zmianami modyfikacji ulega Formularz kalkulacji cenowej.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

Załączniki 
zmodyfikowany Formularz kalkulacji cenowej załącznik nr 5 do siwz

Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Wyk. K.O


