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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup i dostawa olei silnikowych, przekładniowych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów
służbowych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz jednostkach

podległych – postępowanie nr 3”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu
o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Proszę o informację czy dopuszczają Państwo możliwość złożenia oferty w trybie zwolnionej akcyzy?

Odpowiedź: Z uwagi na nieprecyzyjnie postawione pytanie przez Wykonawcę oraz brak wskazania podstaw zwolnienia od
akcyzy, Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pytanie  2:  W  załączniku  nr  3  do  SIWZ  Zamawiający  wymaga  aby  produkt  spełniał  klasę  API  SM/CF.  Pragniemy
zauważyć, iż klasa jakości API CF, w przypadku najnowszych formulacji, nie jest klasą możliwą do potwierdzenia przez
producentów, gdyż jest ona już nieaktualna. Prosimy zatem o zmianę klasy jakości z API SM/CF na klasę jakości API: SM.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 3 do SIWZ. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego producenci
wciąż posługują się klasami jakości dla produktów objętych zamówieniem jak proponowane przez Zamawiającego.

Pytanie 3: W załączniku nr 3 do SIWZ dla przedmiotów zamówienia z pozycji 4 oraz 11 prosimy o wyjaśnienie czy olej
ma być aprobowany czy ma spełniać wymagania VW?

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  aby  produkty  z  pozycji  4  oraz  11  załącznika  nr  3  do  SIWZ  spełniały  aprobaty
wymienionych  producentów.  Jednakże  kryterium  wymienione  w  zapisach  SIWZ  wskazuje  na  dodatkowe  punkty  za
dostarczenie aprobat poniższych pozycji:

- poz. 3 załącznika do SIWZ – Zamawiający wymaga posiadania aprobaty: 
Ford  WSS-M2C-913-C lub Ford WSS-M2C-913-D lub Renault RN 0700
lub RN 0720. Wykonawca może przedstawić jedną z wymienionych aprobat.
- poz. 4 załącznika do SIWZ – Zamawiający wymaga posiadania aprobaty: 
VW 505.00 lub MB 228.1 lub MB 229.1. Wykonawca może przedstawić jedną
z wymienionych aprobat.

Pytanie 4: W załączniku nr 3 do SIWZ w poz. 13 prosimy o odstąpienie od konieczności posiadania JASO: FC/FD.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 3 do SIWZ.

Pytanie 5:  W załączniku nr 3 do SIWZ w poz. 8 Zamawiający wymaga dostawy w opakowaniach 5, 60, 20-210 dm 3.
Prosimy  zatem  o  podanie  procentowego  podziału  wymaganych  dostaw  dla  danych  opakowań,  celem  dokładnego
skalkulowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający proponuje wskazane pojemności dostarczanego asortymentu, określając 70% dostawy produktu
w beczkach o pojemności 200-210 litrów, 20% dostaw Zamawiający przewiduje w pojemnikach 60 litrowych, natomiast
10% w 5 litrowych pojemnikach.
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