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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 1
Nawiązując do wymagań dotyczących oleju silnikowego do łodzi 4t (poz.19) o specyfikacji 10W30, SJ, CF-2, CH-4
mamy zapytanie : wyżej wymienione normy dotyczą różnych rodzajów przeznaczenia (silniki benzynowe, silnikowe
diesla dwusuwowe, silniki diesla czterosuwowe), na rynku nie funkcjonuje jeden olej spełniający jednocześnie te
wszystkie specyfikacje. Prosimy więc o modyfikację wymagań do 10W30, SJ lub podanie konkretnego oleju
spełniającvego Państwa wymagania, ewentualnie nazwę produktu użytkowanego do tej pory.
Odpowiedź 1
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika - formularza kalkulacji cenowej w pozycji 19 kolumny B
„Produkt” i C „Wymagania – klasa lepkości, klasa jakości, aprobata/norma producentów samochodów/silników”.
Po modyfikacji kolumna B otrzymuje brzmienie „Olej silnikowy do łodzi,
równoważny", natomiast kolumna C "25W40".

4 T Quick Silver 25W40 lub

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika - formularza kalkulacji cenowej w pozycji 10
kolumny C „ Wymagania – klasa lepkości, klasa jakości, aprobata/norma producentów samochodów/silników”.
Po modyfikacji pozycja 10 kolumny C otrzymuje brzmienie : klasa lepkości SAE 5W30 klasa jakości ACEA C3
lub wyższa zgodna z normami VW 504.00/507.00.
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający modyfikuje „Formularz kalkulacji cenowej” w
pozycji – 10 oraz 19.
Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium zostaje zmieniony na dzień 21.12.2015 r., godziny
pozostają bez zmian.
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