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Szczecin 2018-12-12
OGŁOSZENIE
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych
środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych”.
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia
na podstawie pkt. 8.1. i 8.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
że w dniu 04, 07 i 11 grudnia 2018r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na
niżej przytoczone pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o
zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych
środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych”. Zamawiający udzielił stosownych
odpowiedzi.
Pytanie nr 1
W związku na sukcesywny charakter realizacji przedmiotu zamówienia oraz koniecznością
uwzględnienia przez Wykonawcę kosztów związanych z wysyłką przedmiotu zamówienia do
Zamawiającego proszę o określenie w warunkach zamówienia maksymalnej ilości zamówień
które Zamawiający możne złożyć miesięcznie. Ewentualnie określenie minimalnej wartości netto
zamawianych produktów w ramach jednego zamówienia.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż określa minimalną wartość netto zamawianych produktów w ramach
jednego zamówienia na 500 zł
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w § 4 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 1
do SIWZ) dodaje się zdanie drugie o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się, iż
minimalna wartość netto zamawianych produktów w ramach jednego zamówienia nie
będzie mniejsza niż 500 zł netto.”
Pytanie nr 2
Proszę o określenie minimalnego terminu dostawy w dniach w jakim Zamawiający będzie
oczekiwał dostawy zamówionych produktów
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Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż minimalny termin dostawy został określony w § 4 ust. 1 wzoru
umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). We wskazanym ustępie wskazano, iż poszczególne dostawy
odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia zamówienia.
Pytanie nr 3
Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w Państwa Przetargu. Jednak zapis w umowie
dot. odbioru opakowań § 1 ust. 2 pkt 5 wymaga dodatkowych uprawnień. Firmy zajmujące się
dystrybucją środków smarnych nie posiadają takich możliwości prawnych. Proponujemy zmianę
tego pkt: „ Dostawca na wniosek ZWiK wskaże firmę uprawnioną do odbioru opakowań i
utylizacji, jednak rozliczenia i sprawozdania związane z odbiorem i utylizacją pozostają po
stronie Odbiorcy ” Zmiana w tym pkt powoduje wykreślenie w § 7 pkt 4 ze względu na
powiązanie dotyczące odbioru opakowań. Proszę o akceptację zaproponowanych zmian.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany do umowy. Wszelkie
pierwotne zapisy dotyczące wyżej wspomnianych kwestii pozostają niezmienione.
Pytanie nr 4
§ 5 pkt 3 (umowy) proponujemy zmianę: „Wykonawca nie wyraża zgody na potrącanie z
należnego mu wynagrodzenia kar umownych, naliczanych przez Zamawiającego z jakiegokolwiek
tytułu przewidzianego w niniejszej umowie”. Jeżeli pojawią się okoliczności, w których
Dostawca będzie musiał zapłacić karę to oczywiście taką karę zapłaci. Proszę o akceptację
proponowanych zmian.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany do umowy. Wszelkie
pierwotne zapisy dotyczące wyżej wspomnianych kwestii pozostają niezmienione.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści dla poz. 1 w części nr 1: "Olej silnikowy mineralny kl. CI - 4 wg API
lub wyższej; SAE: 15W40” w miejsce opakowań 40-60L opakowania 3 x 20L w cenie
opakowania 60l.
Uzasadnienie:
Wprowadzane w ramach UE przepisy dotyczące przepisów BHP wymuszają na producentach
odchodzenie od opakowań oleju 60L gdyż są za ciężkie do przenoszenia przez jedną osobę. W
miejsce opakowań 60L wprowadzane są opakowania 20L i sprzedawane w promocyjnych cenach
równych opakowaniom 60L jeżeli nabywca kupuje 3 x 20L. Wobec powyższego zwracamy się z
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prośbą o dopuszczenie do oferty opakowań 3 x 20L w miejsce opakowania 60L. Równocześnie
nadmieniamy, że opakowanie 40L jest aktualnie mało popularne i bardzo rzadko występujące w
ofertach Koncernów olejowych.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Wszelkie pierwotne zapisy
dotyczące wyżej wspomnianych kwestii pozostają niezmienione.
Prosimy o uwzględnienie naniesionych przez Zamawiającego zmian w sporządzanych
przez Państwa ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania.
Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest
zmodyfikowany wzór umowy (załączniki nr 1 do SIWZ) zawierający zmiany wprowadzone przez
Zamawiającego.
Zamawiający informuje także, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy
i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Marek Kowalski - tel.: 91 489 88
13, fax. 091 489 88 19, lub Pan Jarosław Skobel - tel.: 91 489 88 18.
Z poważaniem
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