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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 

Zamawiający w części 1 w pozycji 1 i 2 podał klasę SL/CL. Z wiedzy Wykonawcy wynika, że podana klasa nie 

istnieje. Czy Zamawiający miał na myśli SL/CF? 
 

Pytanie nr 2 

Prosimy o rozszerzenie zakresu opakowań w części 1 do 210l. Większość producentów posiada oleje w beczkach 

205l, 208l, 210l. Natomiast mniejszymi opakowaniami są beczki o pojemności ok. 50l. Zatem żadne z tych 

opakowań nie mieści się w przedziale podanym przez Zamawiającego.  
 

Pytanie nr 3 

Proszę o weryfikację wymagań dot. olejów silnikowych z części nr 1 poz. 1 i poz. 2. Zamawiający wymaga, aby 

oleje spełniały wymagania “API SL/CL”. Specyfikacja API nie definiuje symbolu “CL”, w związku z tym proszę o 

weryfikację poprawności zapisu.  
 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż w treść opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 dla poz. 1 i 2 postępowania 

wkradła się omyłka pisarska. W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w niżej określonym 

zakresie: 

1. w Tabeli I dla części nr 1, w poz. 1 i 2 klasę olejów określa się jako: SL/CF; 

2. analogicznie w poz. 1 i 2 tabeli cenowej w treści formularza ofertowego dla części nr 1 klasę olejów 

określa się jako: SL/CF; 

3. w tabeli I dla części nr 1, w poz.1-5, wielkość opakowań określa się jako: Beczka w przedziale 200-

210 litrów lub mniejsza w przedziale 40-60 litrów. 

 

Formularz ofertowy dla części nr 1 postępowania, uwzględniający wprowadzone zmiany, 

opublikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

 

 

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

                                                           
1 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
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