Kraków, dnia 29.04.2022 r.
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa
specyfików olejowo-smarowych” sprawa nr 72/2022.
Do zamawiającego – 3 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Montelupich 3 w Krakowie
wpłynęło od Wykonawcy pytanie w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.
Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający
udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ:
1. Pytanie z dnia 14.04.2022 r. - dot. zad. nr 4:
Podany smar posiada MIL-PRF-24139A, MIL-G-7711A, DEF STAN 91-12, DCSEA
382/AA. Niestety nie posiada MIL-PRF-24139B. Proszę o sprawdzenie poprawności
wymagań jakościowych nr 64.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza wydanie normy MIL-PRF 24139A.
2. Pytanie z dnia 20.04.2022 r. – dot. zad. nr 18:
Zwracam się z prośbą o podanie szczegółowych informacji odnośnie Zadania nr 18 Dezaktywator metali(NN`dwusalicydeno 1,2 – propano dwuamina) (np. HiTEC 4705E lub
równoważny). Ten związek chemiczny w postaci czystej, posiada właściwości fizyczne
(temperatura topnienia oraz zdolność do rozpuszczalności w rozpuszczalnikach
organicznych), które w praktyce uniemożliwia jego stosowanie. W związku z tym, jako
dodatek do paliw stosuje się w postaci gotowego roztworu. Stężenie tego roztworu
bezpośrednio wpływa na cenę gotowego produktu. Wasze postępowanie dla zadania 18
wymienia przedmiot tego postępowania z nazwy chemicznej i jednocześnie określa nazwę
handlową preparatu Hitec 4705E jako alternatywa dla czystej i skoncentrowanej
substancji, należy tutaj dokonać sprostowania. Preparat Hitec 4705E nie jest czystą
i skoncentrowaną NN`dwusalicydeno 1,2 – propano dwuaminą, ale jej roztworem
w środowisku rozpuszczalnika organicznego. W związku z tym zwracam się z prośbą
o określenie minimalnej zawartości czystej substancji (NN`dwusalicydeno 1,2 – propano
dwuaminy) w gotowym do użycia dodatku do paliwa, jako wartość procentową lub też
określenie przez Państwa w wymaganiach udziału NN`dwusalicydeno 1,2 – propano
dwuaminy w już przygotowanym paliwie z wykorzystaniem tej substancji w jednostce miary
"ppm" W przypadku trudności z określeniem powyższych parametrów zwracam
się z dodatkowym pytaniem czy 25% procentowy aktywnej substancji (N,N-disalicylidene1,2 diaminopropane )w roztworze rozpuszczalnika organicznego będzie dla Państwa
stężenie satysfakcjonującym, czym też wskazane będzie użycie wyższych stężeń i o jakiej
wielkości?
Odpowiedź: Zamawiający prowadzi postępowanie w celu zakupu dezaktywatora metali
tj. produktu stosowanego, jako dodatek do paliwa lotniczego w postaci gotowego
roztworu, zawierającego 50% substancji czynnej (NN`dwusalicydeno 1,2 – propano
dwuamina) w rozpuszczalniku organicznym.
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3. Pytanie z dnia 21.04.2022 r. - dot. zad. nr 16.
Czy wymagają Państwo dokumentu potwierdzającego, przez konkretnych producentów
pojazdów, aprobat (norm) występujących w danym oleju silnikowym? Oleje silnikowe
naszej produkcji, według naszej oceny, spełniają wymagania producentów (m.in. WSSM2C950-A), które jest przez Państwa wymagane przy zadaniu nr 16, jednak nie posiadamy
na to potwierdzających dokumentów od producentów samochodów
Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia norm parametrów zawartych
w wymaganiach 12/2022, deklaracji spełnienia norm lepkościowych (klas lepkościowych),
złożenia karty charakterystyki. Nie wymaga natomiast złożenia zaświadczenia
producentów pojazdów o dopuszczeniu do eksploatacji.
Powyższe informacje stają się integralną częścią treści SWZ.
II. ZMIANA TREŚCI SWZ w związku z wprowadzeniem zakazu udziału rosyjskich
wykonawców w Zamówieniach Publicznych
Zamawiający informuje, iż:
1. W związku z przyjęciem przez Radę Unii Europejskiej rozporządzenie (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022, str. 1), Zamawiający z państw unijnych od dnia
9 kwietnia 2022 r. nie mogą zlecać zamówień publicznych podmiotom rosyjskim. Zakaz
ten dotyczy także rosyjskich podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których
zdolności polega wykonawca, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
2. Od 16 kwietnia br. obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
3. W związku z przyjęciem ww. ustawy oraz rozporządzenia Rady UE Zamawiający
działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w następujący
sposób:
W Rozdziale VI SWZ pkt 1. dodaje się ppkt. 3) o następującej treści:
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w:
a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
oraz
b) w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości
i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Powyższe informacje stają się integralną częścią treści SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wraz z niniejszym pismem publikuje na stronie
prowadzonego postępowania szczegółową informacje dot. wprowadzenia zakazu udziału
wykonawców rosyjskich w zamówieniach publicznych stanowiącą załącznik nr 1
do niniejszego pisma.
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III. ZMIANA TREŚCI SWZ W ZAKRESIE ZADANIA NR 5:
Zamawiający w związku z omyłką dokonaną w nazwie zadania nr 5 tj. „Mineralny olej ATF
do przekładni samochodowych (np. HIPOL II D lub równoważny)” zmienia nazwę zadania
nr 5 na „Syntetyczny olej ATF do przekładni samochodowych (np. HIPOL II E,
Neste ATF-S lub równoważny)”
1. W konsekwencji powyższego zmianie ulega treść załącznika nr 3b do SWZ – PPU dla
zadania od nr 5 do nr 18 – w zakresie dot. zadania nr 5 w szczególności treść
Klauzuli jakościowej nr 1/2022 o treści uwzględnionej w zaktualizowanej wersji
Załącznika nr 3b do SWZ PPU – z dnia 29.04.2022 r., stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego pisma.
2. W związku z powyższym zmianie ulega również treść załącznika nr 2 do SWZ – formularz
cenowy (dla zadania od nr 1 do nr 18) w zakresie dot. zadania nr 5 o treści uwzględnionej
w zaktualizowanej wersji Załącznika nr 2 do SWZ – z dnia 29.04.2022 r.,
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
3. Z uwagi na powyższe Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp
w związku z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w następujący
sposób:
1) Przedłuża termin składania ofert do dnia 16.05.2022 r. do godziny 8:00:00,
w związku z tym zmianie ulegają:
a) zapisy Rozdziału XIII SWZ „Termin związania ofertą” pkt. 1, który
otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert
do dnia 12.08.2022 r.
b) zapisy Rozdziału XV SWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
pkt. 2 i 6, które otrzymują brzmienie:
2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2022 r. o godz. 8:00:00.
6. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 16.05.2022 r. o godzinie 08:30:00
w siedzibie Zamawiającego.
Powyższe informacje stają się integralną częścią treści SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:
1. Działając zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 137 ust. 1 Pzp przekazał
Urzędowi Publikacji UE w dniu 26.04.2022 r., sprostowanie pierwotnego ogłoszenia o
zamówieniu o tymczasowym numerze referencyjnym ENOTICES-jw4228/2022-060799.
2. Działając zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 137 ust. 1 Pzp przekazał
Urzędowi Publikacji UE w dniu 26.04.2022 r., sprostowanie pierwotnego ogłoszenia
o zamówieniu o tymczasowym numerze referencyjnym ENOTICES-jw4228/2022-061492.
3. Przesłane powyżej sprostowania zostały uwzględniające zbiorczo oraz opublikowane
w dniu 29.04.2022 r., w ramach Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2022/S 084-225417
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
4. Działając zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy Pzp aktualizuje treść załącznika nr 2 do SWZ
oraz załącznika 3b do SWZ.
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Załączniki:
1. Informacja na stronę prowadzonego postępowania dot. zakazu udziału wykonawców
rosyjskich w zamówieniach publicznych.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
3. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy (dla zadania od nr 1 do zadania nr 18) –
29.04.2022 r.
4. Załącznik nr 3b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dla zadań od nr 5
do nr 18 (bez RPW) – 29.04.2022 r.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
/-/wz. Agnieszka GNIECIAK

Zborowski Kamil
29.04.2022 r.
3RBLog.SZPB.2612
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