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Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 

  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę olejów silnikowych, płynów technicznych i  

eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji 

 
 

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. W związku z powyższym, 

Zamawiający przytacza treść zapytań i udziela odpowiedzi poniżej1.  
 

Pytanie nr 1 

Uprzejmie prosimy o zmianę lub całkowite wykreślenie zapisu SIWZ w zakresie dotyczącym Rozdział XII 

pkt. 2  kryterium B litery a,b,c  i ustalenie kryteriów, które nie naruszają zasad równych szans.  

Uzasadnienie: 

Zamawiający określił dwa kryteria oceniania ofert: A- Cena, znaczenie 95%  oraz  

B- Termin wykonania zamówienia, znaczenie 5%. Kryterium B w naszej ocenie jest niezgodne z zasadami 

konkurencji w zakresie równych szans, gdyż w sposób istotny preferuje Wykonawców mających siedzibę w 

Poznaniu lub miejscowościach niedaleko oddalonych od Poznania. Szczególnie rażące są zapisy o treści: "a) 

dostawa w ciągu  1 dnia roboczego  - 5 pkt;" "b) dostawa w ciągu 2 dni roboczych - 2 pkt." w 

porównaniu do zapisu: "c) dostawa w ciągu 3 dni roboczych - 0 pkt." Taki zapis w SIWZ w istotny sposób 

różnicuje Wykonawców i wskazuje jednoznaczne preferencje. Biorąc pod uwagę warunki panujące na polskich 

drogach oraz warunki klimatyczne termin 3-4 dni jest terminem optymalnym pozwalającym na realizację 

dostaw praktycznie z obszaru całego kraju. Podkreślić należy, że takie terminy są najczęściej stosowane w 

organizowanych postępowaniach przetargowych - stały się minimalnym standardem. Zamawiający dopuszcza 

termin realizacji zamówienia do 3 dni co świadczy o tym, że produkty będące przedmiotem postępowania nie są 

produktami nagłej potrzeby, a Zamawiający organizacyjnie może wyprzedzić termin składania zamówienia bez 

skutków ubocznych dla swego funkcjonowania. Wobec powyższego określone kryterium B może rodzić 

przypuszczenie, że są inne powody dla których preferowany jest Wykonawca z siedzibą "po sąsiedzku".  Aby 

oddalić takie przypuszczenia wnosimy jak na wstępie. Podstawa prawna: Uprzejmie informujemy, że 

Zamawiający wprowadzając do SIWZ zapis ograniczający konkurencyjność naruszył prawo w zakresie zarówno 

ustaw krajowych jak i Dyrektywy UE. Na obecnym etapie postępowania przywołamy jedynie obowiązujące 

podstawowe uregulowania prawne, które w naszej ocenie zostały naruszone: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych; Rozdział 2 Art. 7.; pkt 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów; Rozdział 1 Zakaz porozumień ograniczających konkurencję Art. 6 i 6a; Rozdział 2 Zakaz 

nadużywania pozycji dominującej Art. 9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Art 3.1; Art 3.2 - w zakresie utrudniania dostępu do rynku; Art. 15.1.3; Art 15.2.1; Art. 18.1. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert. 
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Pytanie nr 2 

Zamawiający w  Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 wskazał dopuszczenia producentów: poz. 

4 VW 504.00/507.00 poz 5 Dexos 2. Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający oczekuje na produkty 

które będą "spełniać" czy też "posiadać" wskazane normy producentów samochodów. Równocześnie 

wyjaśniamy, że produkt "spełnia" dopuszczenia gdy stwierdza to producent oleju i potwierdza w karcie 

parametrów technicznych. Produkt "posiada" dopuszczenia gdy jest to potwierdzone stosownym dokumentem 

(aprobatą) przez producenta silnika. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść SIWZ2 poprzez nadanie punktowi 4. w rozdziale V SIWZ następującego brzmienia: 

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca 

musi załączyć do oferty, dla olejów zaoferowanych w poz. 3, 4 i 5 tabeli kalkulacji cenowej ujętej w 

treści formularza ofertowego dla części nr 1 postępowania, dokument potwierdzający, iż każdy z 

olejów zaoferowanych w ww. pozycjach posiada aprobatę producenta silnika w zakresie norm, 

które wymagane są przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – rozdział II SIWZ, 

tabela I poz.3, 4 i 5.”. W wyniku zmiany treści punktu 4., dalsza numeracja tego rozdziału ulega 

odpowiedniemu przesunięciu. 

 

Pytanie nr 3 

Zamawiający w kolumnie 5 opisu przedmiotu zamówienia podaje różne rodzaje pojemności opakowań – np. od 

1 do 5 l. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca w ofercie zaproponował Zamawiającemu dla każdej 

pozycji wybraną przez siebie jedną wielkość opakowania (w zakresie podanym przez Zamawiającego), w 

którym będzie dostarczał wymienione produkty? 
 

Odpowiedź 

Wykonawca może dostarczać zamawiane produkty w opakowaniu o jednej, wybranej przez siebie pojemności, 

pod warunkiem, że pojemność takiego opakowania mieścić się będzie w zakresie wymaganym w SIWZ.  

 

Pytanie nr 4 

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział XIII, ust. 3) suma cen jednostkowych podana w ostatecznym formularzu 

cenowym musi być równa cenie wylicytowanej podczas aukcji elektronicznej. Czy w przypadku ewentualnej 

wygranej i podpisania umowy Zamawiający dopuści w umowie wartość równą lub niższą niż osiągnięta w 

aukcji? Chcielibyśmy zaznaczyć, że nie mogąc przewidzieć przebiegu aukcji (wysokości postąpień konkurencji) 

po rozpisaniu ceny za całość na ceny jednostkowe bardzo trudno będzie uzyskać cenę równą cenie 

wylicytowanej.  
 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza złożenie formularza ofertowego po aukcji elektronicznej z ceną o wartości niższej niż 

cena zaoferowana w wyniku aukcji, w przypadku, gdy wykonawca nie będzie mógł skalkulować cen 

jednostkowych w taki sposób aby ich suma stanowiła wartość równą wartości uzyskanej w wyniku aukcji. 

Jednocześnie pokreślić należy, iż każda z cen jednostkowych oraz cena ogólna wynikająca z formularza 

złożonego po aukcji nie mogą być wyższe niż kwoty zaoferowane w ofercie pierwotnej, która złożona została na 

pierwszym etapie postępowania.  

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty osobnej listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej? Jeśli nie, prosimy o udostępnienie oświadczenia o grupie kapitałowej w formie edytowalnej. 

 

                                                                                                                                                                                                            
1 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „Ustawą” 
2 Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy. 
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Odpowiedź 

Wykonawca może złożyć osobną listę podmiotów, które należą do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, 

np. załączając sporządzoną przez siebie listę pod załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

Czy w części nr 1 w pozycji 3, 4 i 5 Zamawiający dopuści oleje o wyższej klasie jakości (tak jak w pozycji 1 i 2) 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść SIWZ3 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1-3 określonego w 

rozdziale II SIWZ, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

Część nr 1  - Oleje silnikowe 
Tabela I. 

Lp. Rodzaj 
Wymagane cechy 

jakościowe 

Szacowana 
wielkość zakupu 

(w litrach) 

Pojemność 
opakowań 

1. 
 

olej silnikowy mineralny 

 
SEA 15W/40, ACEA: 

A3/B4 
API: SL/CL 

 

300 
Beczka 80 lub 

200 litrów 

2. Olej silnikowy półsyntetyczny 

 
SEA 10W/40, ACEA: 

A3/B4 ; 
API: SL/CL 

 

600 
Beczka 80 lub 

200 litrów 

3. olej silnikowy syntetyczny 

 
SEA 5W/40, 

VW 502.00/505.00 
 

2000 
Beczka 80 lub 

200 litrów 

4. olej silnikowy syntetyczny 
SEA 5W/30, 

VW 504.00/507.00 
2600 

 

 

Beczka 80 lub 

200 litrów 

5. olej silnikowy syntetyczny 

 
SEA 5W/30 

Dexos 2 
 

200 
Beczka 80 lub 

200 litrów 

 

Część nr 2  - Olej silnikowy do łodzi 
  

Tabela II. 

       
Lp. 

 
Rodzaj  

 
      Wymagane cechy jakościowe 

Szacowana 
wielkość zakupu 

(w litrach) 

Pojemność 
opakowań 

1. Olej silnikowy do łodzi TC-W3 400 
Pojemnik od 1 

litra do 5 litrów 

 

Część 3  - Olej silnikowy do motocykli i quadów   
 

Tabela III. 

       
Lp. 

 
Rodzaj  

 
      Wymagane cechy jakościowe 

Szacowana 
wielkość zakupu 

(w litrach) 

Pojemność 
opakowań 

1. 
Olej silnikowy do 

motocykli i quadów   

SEA 10W/40 4T 

JASO MA2 
60 

Pojemnik od 1 

litra do 5 litrów 

 

Analogicznym zmianom, pod względem wymogów dot. olejów, ulega treść kalkulacji cenowych 

określonych w formularzach ofertowych dla części nr 1-3 postępowania. Aktualne formularze 

                                                           
3 Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy. 
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ofertowe udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego w pliku: „SIWZ wraz z 

załącznikami po zmianie z dnia 27.04.2016 r.” 

 

Pytanie nr 7 

Zamawiający określił dla produktu z poz. 4 (część nr 1) wymagania jakościowe zarówno za pomocą 

amerykańskiej klasy jakościowej API jak i europejskiej klasy jakości ACEA i normy VW 504.00/507.00. 

Pragniemy zauważyć, że produkty, które posiadają aprobatę VW 504.00/507.00 w większości nie posiadają 

amerykańskiej klasy API. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści olej o 

lepkości 5W/30 w klasie ACEA C3, posiadający aprobatę VW 504.00/507 jednakże bez określenia klasy API? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 6.  

Pytanie nr 8 

Prosimy o wykreślenie klasy API CF z pozycji 5 (część 1). Oleje oparte na nowych technologiach nie mogą mieć 

formalnej klasy API CF, gdyż nie jest możliwe przeprowadzenie badań silnikowych na zgodność z wymaganiami 

ww. klasy ze względu na brak silników testowych w akredytowanych laboratoriach.  
 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 6 

Pytanie nr 9 

Ponadto prosimy o informację czy w pozycji 5 (Część 1) olej silnikowy ma posiadać, czy spełniać aprobatę 

DEXOS 2? 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienił i doprecyzował wymóg posiadania odpowiednich aprobat w odpowiedzi na pytanie nr 2.  

Pytanie nr 10 
 

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych licząc od daty otrzymania zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 11 

Prosimy o informację czy Wykonawca do oferty ma dołączyć tylko te formularze ofertowe, które odpowiadają 

częściom, na które Wykonawca składa ofertę? 

 

Odpowiedź 

Wykonawca składa formularz ofertowy odpowiednio do części dla której składa ofertę. Jeżeli wykonawca składa 

ofertę tylko dla części nr 1, wówczas składa tylko formularz przypisany dla części nr 1. Analogicznie z 

pozostałymi częściami.   

 

Pytanie nr 12 

Zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 Wykonawca musi dołączyć do oferty wykaz co najmniej jednej dostawy dla 

poszczególnych części. Czy pod pojęciem jednej dostawy Zamawiający rozumie dostawę w ramach zawartej 

umowy na rzecz jednego odbiorcy np. w ciągu jednego roku? 
 

Odpowiedź 

Pod pojęciem „jednej dostawy” Zamawiający rozumie wykonanie jednej dostawy o odpowiedniej wartości 

wykonanej dla pojedynczego odbiorcy w ramach jednego np. zlecenia/zamówienia/umowy. Dostawa może być 

również w trakcie sukcesywnego wykonywania, przy czym wartość wykonanych już sukcesywnie 

dostaw/dostawy musi odpowiadać wartości określonej w warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i 

doświadczenia dla danej części.  
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Pytanie nr 13 

§6 ust. 1 Umowy – niezwykle wysoka kara umowna, a ponadto nie ma określonej górnej granicy 

odpowiedzialności. Proponujemy, by zapis otrzymał brzmienie: „ W razie nie dostarczenia produktów w ilościach 

i terminie wskazanym w §5 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 

1% wartości brutto nienależycie wykonanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie 

więcej niż 10% tej wartości brutto”. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść SIWZ4 w zakresie: 

a)  ustępu 1. w §6 projektu umowy nadając mu brzmienie: „W przypadku nie dostarczenia produktów 

określonych w pisemnym zleceniu, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto nienależycie wykonanego 

zamówienia, określonego w zleceniu, za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 

10% wartości brutto tego zlecenia.”; 

b) ustępu 2. w §6 projektu umowy nadając mu brzmienie: „W przypadku nie dostarczenia produktów 

określonych w pisemnym zleceniu, w terminie o którym mowa w §5 ust. 2 Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto nienależycie 

wykonanego zamówienia, określonego w zleceniu, za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie 

więcej niż 10% wartości brutto tego zlecenia.” 
 

Pytanie nr 14 

§6 ust. 5 Umowy – W przypadku odmowy wykonania zamówienia kara umowna winna być liczona jedynie od 

wartości tego konkretnego zamówienia, a nie wartości całej umowy.  
 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść SIWZ5 w zakresie §6 projektu umowy, poprzez zmianę treści ust. 5. i wprowadzenie 

ustępu 6., w niżej określonym brzmieniu: 

„ 

5. W przypadku odmowy wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wartości zamówienia częściowego, którego Wykonawca odmówił 

wykonania. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 20% wartości całości umowy 

wyszczególnionej w §1 ust. 4.” 

Pytanie nr 15 

§11 ust. 1 Umowy proponujemy by ostatnie zdanie brzmiało: „Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonanej bądź będącej w trakcie realizacji części Umowy”. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść SIWZ6 w zakresie §11 ust. 1 projektu umowy, nadając mu następujące brzmienie: 

„Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy bądź będącej w trakcie realizacji części Umowy”. 
 

Pytanie nr 16 

                                                           
4 Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy. 
5 Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy. 
6 Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy. 
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Zgodnie z zapisami §1 ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru wykorzystanych opakowań zbiorczych. 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem opakowań zbiorczych? Przykładowo w zadaniu 1 

przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniach o pojemności od 1 do 5 litrów – są to opakowania, 

które nie podlegają zwrotowi.  
 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga odbioru opakować tylko o pojemności 80 i 200 litrów.  

Pytanie nr 17 

W części I jednym z wymienionych olejów jest olej silnikowy syntetyczny 5W30, ACEA A3/B4, VW 

504.00/507.00. Specyfikacja VW 504.00/507.00 opiera się na normie ACEA C3, tak wiec olej nie może 

jednocześnie spełniać normy ACEA A3/B4. Proszę o stosowną korektę w SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 6.  

Pytanie nr 18 

Czy dopuszcza się dostawy produktów olejowych w następujących minimach przy każdej dostawie: 

18L – w przypadku opakowań 1L (część nr 2); 

16L – w przypadku opakowań 16L (część nr 3); 

15L – w przypadku opakowań 5L (część nr 1)? 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, jednakże w praktyce dostawy odbywają się w ilości powyżej 10 

litrów. 

Pytanie nr 19 

Czy dopuszcza się dostarczenie Kart Charakterystyki wraz z ofertą zamiast przy pierwszej dostawie, jak 

stwierdza projekt umowy? 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść SIWZ7 w zakresie §8 ust. 2 projektu umowy, nadając mu następujące brzmienie: 

„Wykonawca dostarczy po 3 karty charakterystyki dla każdego produktu w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia umowy oraz będzie je na bieżąco dostarczał w przypadku ich aktualizacji.” 
 

Pytanie nr 20 

Chciałbym uzyskać informację, czy produkt RevLine Ultra Force C3 5W30, który spełnia wymagania (w karcie 

technicznej znajduje się owa informacja), ale nie posiada w tym momencie aprobat koncernów (dotyczy to 

wymagań VW 504.00/507.00 i Opla Dexos 2, część nr 1 – Oleje silnikowe punkt w tabeli 4, 5) zostanie 

zakwalifikowany jako odpowiedni. Nadmieniam tylko, że producent produktu w tym momencie stara się o 

aprobaty VW i Opla, a także w razie potrzeby może przedstawić oświadczenie, że produkt RevLine Ultra Force 

C3 5W/30 spełnia te wymagania.   

Odpowiedź 

Zamawiający zawarł wymóg załączenia do oferty odpowiednich dokumentów w odpowiedzi na pytanie nr 2.   

Pytanie nr 21 

Czy opakowania płynu hamulcowego Dot-4 mogą być mniejsze niż 1l (chodzi o opakowania 0,5l)? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową wielkość opakowania.  
 

Pytanie nr 22 

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie www Zamawiającego dotyczącym terminu 

udzielenia odpowiedzi na złożone przez Oferentów pytania do dnia 27.04.2016r. składamy wniosek  

wyznaczenie terminu składania ofert na dzień 09.05.2016r. Uzasadnienie. Zamawiający wyznaczył nowy termin 



 7

składania ofert na dzień 05.05.2016r. ponieważ w okresie od 27.04.2016r. do 05.05.2016r. wypada tzw. Długi 

weekend trwający 4 dni efektywny czas na przygotowanie i wysłanie oferty jest zbyt krótki (wynosi 3 dni 

robocze , w tym czas na przesyłkę 2 dni). 

Odpowiedź 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu8. Nowy 

termin wyznaczony zostaje na dzień 09.05.2016 r.  

W związku z powyższym, pkt 1 i 2 rozdział X SIWZ  - „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT” otrzymuje następujące brzmienie:  

 

1. W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A - sekretariat. W 

przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres 

Zamawiającego wskazany w Rozdziale IX pkt 2 SIWZ do 09.05.2016 roku, do godz. 11:00; 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, 

ul. Dąbrowskiego 17A,  Poznań 60-838, w dniu 09.05.2016 r. o godz. 11:15, w pok. nr  3. 

 

Adekwatnym zmianom, w stosunku do zmiany ww. terminu, ulegają zapisy rozdziału IX SIWZ – „OPIS 

SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT”. 

 
 

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia uwzględniająca wszystkie dokonane zmiany 

niniejszym pismem opublikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego. Ofertę/oferty należy 

złożyć zgodnie z treścią opublikowanej po zmianach treści SIWZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu. 
Przesłano e-mailem do Wykonawców oraz opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego. 

                                                                                                                                                                                                            
7 Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy. 
8 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy. 


