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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot.  zamówienia publicznego na: 
„Dostawa olejów, smarów oraz płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Zakładu 
Gospodarki Komunalnej  ”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający na podstawie art 38 ust 1 3) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 
223, poz. 113 poz. 759 ze późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie 1.
W wykazie wymaganych dokumentów pkt II, podpkt. 2, Zamawiający wymaga koncesji,  
zezwolenia lub licencji na utylizację opon. Postępowanie dotyczy dostaw środków smarnych,  
więc w/w koncesja nie powinna obowiązywać. Czy Zamawiający usunie zapis ze specyfikacji ?
Odpowiedź 1.
Zamawiający omyłkowo zawarł zapis w SIWZ pkt 4.1.1)a) oraz  w wykazie wymaganych 
dokumentów zapis o wymaganiu koncesji na utylizację opon. W związku z powyższym 
Zamawiający zmienia treść SIWZ pkt 4.1.1)a) i w pkt II pp2, wykreślając zapis o koncesji na 
utylizację opon. 

Zapytanie 2. 
W przedmiocie zamówienia, pkt. 6, Zamawiający wymaga aby produkt spełniał normy ZF TE 
ML 14 F, 16Q, 20F. Podana przez Zamawiającego norma ZF TE ML 14F nie istnieje. Produkt  
spełniający normę nie posiada żadnej normy 14. Czy Zamawiający sprecyzuje jakie normy są 
wymagane ?
Odpowiedź 2. 
Zamawiający wymaga spełnienia normy ZF TE ML 20F. 
Wobec powyższego zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w treści SIWZ – rozdział 2 pkt 
6 lit b) a także treść ogłoszenia o zamówieniu pkt II.1.3)

Zapytanie 3. 
W przedmiocie zamówienia, pkt. 9 Zamawiający podaję szacunkową ilość 80 litrów wymagając  
opakowania ok. 200 L. Przy oryginalnym opakowaniu producenta ( również wymaganym przez  
Zamawiającego) niemożliwym jest zaoferowanie ilości 80 L.
Czy zamawiający uściśli jakie ilości i opakowania są wymagane?
Odpowiedź 3. 
Zamawiający wymaga podania do wyceny 80 l w oryginalnych opakowaniach producenta oleju 
w pojemnikach 20l lub w innych oryginalnych. 
W związku z tym zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w treści SIWZ – rozdział 2 pkt 9 
lit b) a także treść ogłoszenia o zamówieniu pkt II.1.3)
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Zapytanie 4. 
W przedmiocie zamówienia, pkt. 14 i 15 Zamawiający wymaga odpowiedniego zabarwienia  
płynów. Kolor cieczy nie determinuje jej właściwości fizyko- chemicznych jak i jakościowych,  
jest tylko oznaczeniem produktu przez Producenta. Czy w związku z powyższym Zamawiający  
usunie zapis ze specyfikacji?
W nawiązaniu do przedstawionych pytań i ewentualnych zmian w specyfikacji prosimy o 
zmianę terminu składania ofert na dzień 06.03.2013 r.”

Odpowiedź 4. 
Zamawiający nie usunie zapisu ze specyfikacji. Płyny do układu chłodzenia stosowane przez 
Zamawiającego są dopuszczone do eksploatacji w pojazdach podlegających gwarancji. Kolor 
cieczy nie wskazuje na konkretnego producenta płynów, co nie zawęża konkurencyjności rynku 
sprzedaży. 
Producent autobusów zakazuję stosowanie płynów chłodzących, które nie zostały przez niego 
zatwierdzone. Stosowanie tylko zalecanych płynów gwarantuję poprawne działanie układu 
chłodzenia i jest podstawą do rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych.

W związku z powyżej wskazanymi zmianami Zamawiający zmienia termin złożenia i otwarcia 
ofert z dnia 1 marca 2013r. na dzień 4 marca 2013 r. Godzina złożenia ofert – 10:00 i godzina 
otwarcia ofert – 10:45 pozostają bez zmian.

Zamawiający obliguje Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne do wprowadzenia 
powyższych zmian w składanych ofertach.

..........................................
(podpis Kierownika Jednostki)
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