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Świnoujście, 07/12/2018 r. 
Znak sprawy: ZP/10/2018 
 

 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: 
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej 
 

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając  
w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986), odpowiada na następujące pytania: 
Pytanie 1: 
Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw. Czy dla zadania nr 1 i 2 Zamawiający uzna spełnienie wymogu 
stawianego w 9) pkt. 7, ppkt 1 gdy Wykonawca wraz z wykazem dostaw przedstawi referencję 
stwierdzające należyte wykonanie dostaw olejów/środków smarnych na wymagane wartości, ale bez 
informacji odnośnie ich przeznaczenia? (tj. dla jednostek pływających). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia ograniczeń w zakresie podmiotu na rzecz, którego była realizowana dostawa 
wymaga natomiast, aby Wykonawca wykazał się min. wartością zrealizowanych lub realizowanych dostaw 
na kwotę określoną w treści SIWZ. 
Pytanie 2 
Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 2 – prosimy o podanie pełnych nazw handlowych obecnie stosowanych 
produktów dla pozycji nr. 2, 5, 6. Na podstawie obecnych opisów nie jesteśmy w stanie dobrać 
odpowiednich produktów  
Odpowiedź: 
poz. 2 – Carter SH 460, 
poz. 5 – DTE LIGHT ISO-VG-32, 
poz. 6 – EQUIVIS ZS-46. 
Pytanie 3: 
Kryterium oceny ofert – Rozdział XIII. pkt 2 ppkt 1) b oraz 2) b – Termin realizacji dostawy. Wnioskujemy  
o usunięciu niniejszego kryterium lub zmianę najwyżej punktowanego terminu realizacji dostawy na 3 dni 
robocze. Jest to niezbędny minimalny czas na prawidłowe wykonanie dostawy w przypadku Wykonawcy 
mającego siedzibę znacznie oddaloną od Zamawiającego. Zapis w obecnej formie faworyzuje lokalnych 
dostawców co jest niezgodne z ustawą Pzp. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ. 

 

Dyrektor  
Żeglugi Świnoujskiej 

Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania 
mgr Paweł Szynkaruk 

 


