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dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień
publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 I 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 I 1232 oraz z 2015 r. poz. 349,
478 I 605 ), zwanej dalej „uPzp” na
dostawę 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 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania dot. specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, które wpłynęło do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
Stwierdzamy błąd w treści SIWZ
W załączniku nr 6 - formularz kalkulacji cenowej - pozycja 12 kolumna C Zamawiający żąda aby oferowany produkt
spełniał aprobaty: MB 228.31 oraz VOLVO VDS-2, VDS-3.
Informujemy, że jeżeli produkt ma spełniać normę MB 228.31 to z definicji musi mieć normę API CJ-4 i wówczas
może również mieć aprobatę VOLVO VDS -4 .
Tym samym produkt o blacie MB 228.31 nie może mieć aprobaty VOLVO VDS-2 i VDS-3
Czy Zamawiającemu nie chodziło o aprobaty MB 228.3 i wówczas aprobaty VOLVO VDS-2 i VDS-3 są możliwe.
Jeżeli Zamawiający nie stwierdza błędu w podanych aprobatach to wnioskujemy o podanie producenta i nazwy
dotychczas stosowanego przez Zamawiającego produktu, który spełnia oczekiwania w zakresie aprobat wskazanych w
pozycji 12 kolumna C.
Równocześnie wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert jeżeli odpowiedź zostanie udzielona w terminie krótszym
niż 4 dni robocze przed terminem składania ofert. Czas 4 dni robocze jest czasem minimalnym pozwalającym na
przygotowanie i dosłanie oferty.
Odpowiedź:
W załączniku nr 6 - formularza kalkulacji cenowej - pozycja 12 kolumny C, Zamawiający błędnie wpisał aprobatę
Mercedesa MB 228.31.
Prawidłowe oznaczenie specyfikacji Mercedesa dla produktu z poz. 12 formularza kalkulacji cenowej to " MB 228.3".
W załączeniu zmodyfikowany Formularz kalkulacji cenowej zał. nr 6 do siwz.
Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium nie ulega zmianie.
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