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Znak sprawy: ZP/10/2018 
 

 

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

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986), zawiadamia się, że w dniu 07-12-2018 r. w przedmiotowym postępowaniu w 
specyfikacji istotnych warunków zwana dalej „siwz” zamówienia dokonano zmiany treści:: 
Było: 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2) Oferty zostaną ocenione wyłącznie na podstawie następujących kryteriów: 
1) Dla zadania nr 1 i 2 - dla każdego zadania oddzielnie - Kryterium - Waga % tj.: 1% = 1 pkt: 

a Kryterium - Co– wartość oferty (brutto) – 60; 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona 
zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

C min 
Co =-------------------------x 60 x 100 % 

Cbo 
Co – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” 
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 
Cbo – cena oferty badanej 

b Kryterium –Td - termin realizacji dostawy  – 20 
w zakresie kryterium terminu wykonania przedmiotu zamówienia (każdy Wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego 
zestawienia): 
a) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt, 
b) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 5 pkt., 
c) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 10 pkt., 
d) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 15 pkt., 
e) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia – 20 pkt. 

c Kryterium - Aso- wykonanie bezpłatnej spektralnej analizy otrzymanego od Zamawiającego oleju – 20 
w zakresie kryterium wykonania bezpłatnej (laboratoryjnej) spektralnej analizy oleju otrzymanej od Zamawiającego 
(każdy Wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego zestawienia): 
a) nie wykonanie spektralnej analizy oleju – 0 pkt, 
b) wykonanie 80 spektralnych analiz oleju – 8 pkt., 
c) wykonanie 150 spektralnych analiz oleju – 15 pkt. 
d) wykonanie 200 spektralnych analiz oleju – 20 pkt. 

SUMA PUNKTÓW Sp ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA –: 
Sp = Co + Td+Aso 

Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Cena” 
Td - ilość otrzymanych punków w kryterium „Termin realizacji dostawy” 
Aso – ilość otrzymanych punktów w kryterium „Bezpłatne wykonanie spektralnej analizy otrzymanego od 

Zamawiającego oleju” 
2) Dla zadania od nr 3 do 8  – dla każdego zadania oddzielnie - Kryterium - Waga % tj.: 1% = 1 pkt: 

a Kryterium - Co– wartość oferty (brutto) – 60; 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona 
zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

C min 
Co =-------------------------x 60 x 100 % 



Cbo 
Co – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” 
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 
Cbo – cena oferty badanej 

b Kryterium –Td - termin realizacji dostawy  – 40 
w zakresie kryterium terminu wykonania przedmiotu zamówienia (każdy Wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego 
zestawienia): 
a) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt, 
b) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 10 pkt., 
c) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 20 pkt., 
d) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 30 pkt., 
e) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia – 40 pkt. 

SUMA PUNKTÓW Sp ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA –: 
Sp = Co + Td 

Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Cena” 
Td - ilość otrzymanych punków w kryterium „Termin realizacji dostawy” 

3) Oferta najkorzystniejsza w każdym zadaniu to ta, dla której sumaryczna ilość punktów Sp będzie największa. 
 W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, najkorzystniejsza oferta to ta, w której 
punkty za Co będą najwyższe.  

Zmienia się na: 
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2) Oferty zostaną ocenione wyłącznie na podstawie następujących kryteriów: 
1) Dla zadania nr 1 i 2 - dla każdego zadania oddzielnie - Kryterium - Waga % tj.: 1% = 1 pkt: 

a Kryterium - Co– wartość oferty (brutto) – 60; 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona 
zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 

C min 
Co =-------------------------x 60 x 100 % 

Cbo 
Co – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” 
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 
Cbo – cena oferty badanej 

b Kryterium –Td - termin realizacji dostawy  – 20 
w zakresie kryterium terminu wykonania przedmiotu zamówienia (każdy Wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego 
zestawienia): 
a) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt, 
b) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 5 pkt., 
c) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 13 pkt., 
d) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 20 pkt., 

c Kryterium - Aso- wykonanie bezpłatnej spektralnej analizy otrzymanego od Zamawiającego oleju – 20 
w zakresie kryterium wykonania bezpłatnej (laboratoryjnej) spektralnej analizy oleju otrzymanej od Zamawiającego 
(każdy Wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego zestawienia): 
a) nie wykonanie spektralnej analizy oleju – 0 pkt, 
b) wykonanie 80 spektralnych analiz oleju – 8 pkt., 
c) wykonanie 150 spektralnych analiz oleju – 15 pkt. 
d) wykonanie 200 spektralnych analiz oleju – 20 pkt. 

SUMA PUNKTÓW Sp ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA –: 
Sp = Co + Td+Aso 

Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Cena” 
Td - ilość otrzymanych punków w kryterium „Termin realizacji dostawy” 
Aso – ilość otrzymanych punktów w kryterium „Bezpłatne wykonanie spektralnej analizy otrzymanego od 

Zamawiającego oleju” 
2) Dla zadania od nr 3 do 8  – dla każdego zadania oddzielnie - Kryterium - Waga % tj.: 1% = 1 pkt: 

a Kryterium - Co– wartość oferty (brutto) – 60; 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona 
zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 
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C min 
Co =-------------------------x 60 x 100 % 

Cbo 
Co – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” 
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 
Cbo – cena oferty badanej 

b Kryterium –Td - termin realizacji dostawy  – 40 
w zakresie kryterium terminu wykonania przedmiotu zamówienia (każdy Wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego 
zestawienia): 
a) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt, 
b) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 10 pkt., 
c) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 27 pkt., 
d) termin dostawy (realizacji) zamówienia do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 40 pkt. 

SUMA PUNKTÓW Sp ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA –: 
Sp = Co + Td 

Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Cena” 
Td - ilość otrzymanych punków w kryterium „Termin realizacji dostawy” 

3) Oferta najkorzystniejsza w każdym zadaniu to ta, dla której sumaryczna ilość punktów Sp będzie największa. 
 W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, najkorzystniejsza oferta to ta, w której 
punkty za Co będą najwyższe.  

Było: 
Zadanie nr 1: 

Lp Asortyment 
Nazwa 

handlowa 
j.m. ilość 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 
Olej silnikowy SAE 40 
a 170-185 kg   

kg 3 000           

2 
Olej silnikowy SAE 
15W40ca 170-185 kg   

kg 6 500      

3 
Olej silnikowy SAE 
15W40 CJ-4 a 170-
185 kg   

kg 8 500      

4 MN-15 a 170-185 kg 
  

kg 500      

5 HV-68 a 10-15 kg 
  

kg 540      

6 HV-32 a 10-15 kg 
  

kg 1 100      

Razem         

 
Zmienia się na: 

Zadanie nr 1: 

Lp Asortyment 
Nazwa 

handlowa 
j.m. ilość 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 
Olej silnikowy SAE 40 
a 170-190 kg   

kg 3 000           

2 
Olej silnikowy SAE 
15W40ca 170-190 kg   

kg 6 500      



3 
Olej silnikowy SAE 
15W40 CJ-4 a 170-
190 kg   

kg 8 500      

4 MN-15 a 170-190 kg 
  

kg 500      

5 HV-68 a 170-190 kg 
  

kg 540      

6 HV-32 a 170-190 kg 
  

kg 1 100      

Razem         

 
Było: 

Zadanie nr 2: 

Lp Asortyment 
Nazwa 

handlowa 
j.m. ilość 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 SP-150 a 170-185 kg 
  

kg 2 200           

2 SH-460 a 170-185 kg 
  

kg 150      

3 
Sprężarkowy (Rarus 
827) a 10-15 kg   

kg 40      

4 
XP-150 (GEAR-600) a 
20 - 25 l   

litr 80      

5 VG-32 a 10-15 kg 
  

kg 40      

6 ZS-46 a 10-15 kg 
  

kg 900      

7 BIO EL-46 a 10-15 kg 
  

kg 180      

8 LHV-15 a 10-15 kg 
  

kg 180      

9 
Smar ŁT 43 a 10-15 
kg   

kg 150      

Razem         

 
Zmienia się na: 

Zadanie nr 2: 

Lp Asortyment 
Nazwa 

handlowa 
j.m. ilość 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 SP-150 a 170-190 kg 
  

kg 2 200           

2 SH-460 a 17-20 kg 
  

kg 150      

3 
Sprężarkowy (Rarus 
827) a 17-20 kg   

kg 40      

4 
XP-150 (GEAR-600) a 
17- 20 kg   

kg 80      

5 VG-32 a 17-20 kg 
  

kg 40      
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6 ZS-46 a 170-190 kg 
  

kg 900      

7 
BIO EL-46 a 170-190 
kg   

kg 190      

8 LHV-15 a 170-180 kg 
  

kg 190      

9 Smar ŁT 43 a 9-10 kg 
  

kg 100      

10 
Smar ŁT 43 a 08-1,2 
kg  

kg 50      

Razem         

 
Było: 

Zadanie nr 5: 

Lp Asortyment 
Nazwa 

handlowa 
j.m. ilość 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 
Preparat do mycia 
silników a 20-25 kg 
typu. IZ-25   

l. 400           

Razem         

 

Zmienia się na: 
Zadanie nr 5: 

Lp Asortyment 
Nazwa 

handlowa 
j.m. ilość 

Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 
Preparat do mycia 
silników a 5-7 kg typu. 
IZ-25 

 
kg. 200           

2 
Preparat do mycia 
silników a 8-10 kg 
typu. IZ-25 

 kg. 200      

Razem    X     

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
Dyrektor  

Żeglugi Świnoujskiej 
Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania 

mgr Paweł Szynkaruk 
 


