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WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  

oraz INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA I ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

I. W związku z pytaniami, które wpłynęły od Wykonawców zainteresowanych pozyskaniem 
przedmiotowego zamówienia Zamawiający wyjaśnia treść Zaproszenia do składania ofert. 

Pytanie 1: 
Proszę o informację: 
1) Olej silnikowy do diesla np. typu DELAVAC lub produkt równoważny (poj. 4l) - jaka klasa lepkości 
2) Olej 5W40 np. typu Lotos lub produkt równoważny (poj. 4l) jaka klasa API i ACEA, inne wymagania 
3) Olej 5W 30 do diesla np. typu ELF lub produkt równoważny (poj. 5l) - który Elf, czy z filtrem cząstek stałych czy 
bez, jaka klasa ACEA, API 
4) Olej do skrzyni biegów np. typu Hipol lub produkt równoważny (poj. 5l) - jaka klasa lepkości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że produkty objęte zamówieniem muszą spełniać następujące parametry:  
1) olej silnikowy do diesla np. typu DELAVAC lub produkt równoważny: 10W40 i 15W40; 
2) olej 5W40 np. typu Lotos lub produkt równoważny: API SN/CF ACEA A3/B4; 
3) olej 5W 30 do diesla np. typu ELF lub produkt równoważny: ACEA A5/B5 API SL/CF, bez filtra cząstek 

stałych; 
4) olej do skrzyni biegów np. typu Hipol lub produkt równoważny: 15F API GL5 SAE 85W-90. 

 
Pytanie 2: 
Proszę o informację czy do przyjęcia są pojemności inne niż te podane w tabeli, np.: 
1)   Olej hydrauliczny np. typu Orlen Hydrol L-HL-46 lub produkt równoważny (poj. 10l) - pojemność 20L 
2)   Olej hydrauliczny np. typu TELLUS S2MX 46 lub produkt równoważny (poj. 1l) - pojemność 20L 
3)   Smar typu ŁT 43 (poj. 5 kg) - pojemność 4,5 kg lub 10kg. 
Pytanie 2 i 3: 
(…) pozycja 3. załącznika nr 2 (olej HL-46) podano pojemność 10l, a występujące pojemniki w handlu to 5l lub 
20l. 
(…) pozycja 4. załącznika nr 2 (TELLUS) podano poj.1l, a dostępne opakowania to 20l  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wobec przesłanych pytań zaistniała konieczność modyfikacji Formularza cenowo-
asortymentowego oraz Załącznika nr 1 do Projektu umowy. Dokumenty te zostają zamieszczona na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 
II. Wobec powyższego Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 17.01.2022r. do godziny 

09:00. 
III. Jednocześnie Zamawiający zaleca wycofanie złożonych do tej pory ofert i złożenie ich ponownie na 

aktualnym zmodyfikowanym Formularzu cenowo-asortymentowym. 
 
Zamawiający przeprasza za utrudnienia wynikłe w niniejszym postępowaniu. 

  
 

Zatwierdził: 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

Patrycja Kowalska 


