
KOMUNIKAT 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy olejów, smarów i 

płynów eksploatacyjnych dla pojazdów używanych przez Kujawsko-
Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku 

 
 
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku 
informuje wszystkich uczestników postępowania, że do Spółki wpłynęły pytania dotyczące 
postępowania na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych. 
Pytania i odpowiedzi publikujemy poniżej: 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający zamierza dokonywać zakupu produktów w procedurze zwolnionej od 
akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r., Nr 
3, poz. 11 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 
2009r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2009r., Nr 32, poz. 228) oraz 
dopełni czynności wynikających z przytoczonych regulacji prawnych, a także zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wzorów dokumentów 
związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2009r., Nr 32, poz. 226)?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie dokonywał zakupu produktów w procedurze zwolnionej od akcyzy. W 
rozdziale II pkt 1.3. SIWZ Zamawiający określił wyroby akcyzowe, co do których jest 
zarejestrowany jako podmiot zwolniony od podatku akcyzowego. Zamawiający posiada 
odpowiednie zgłoszenia do Urzędów Celnych oraz odpowiednie rejestry.  
Wykonawca w ofercie wycenia produkt w cenie nie zawierającej podatku akcyzowego (w 
trybie zawieszonej akcyzy). Przed zawarciem umowy Zamawiający zwróci się do 
Wykonawcy o podanie asortymentu będącego w trybie zawieszonej akcyzy celem 
porównania kodów, na które Zamawiający posiada zgłoszenie w odpowiednim Urzędzie 
Celnym. 
 
Pytanie 2 
Jakie dopuszczenia producentów mają być dołączone zgodnie z zapisem w Rozdziale IV 
SIWZ pkt 2.6.? Zamawiający nie sprecyzował dopuszczeń podał tylko marki. 
 
Odpowiedź: 
W ramach doprecyzowania pkt 2.1. w rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia – 
Zamawiający wprowadzi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłosi 
następujące zmiany: 
- rozdział II pkt 2.1. a/ - jako dopuszczenia producentów zostaną wymienione tylko 

następujące dopuszczenia: „ MB 288.3, MAN 3275” 
- rozdział II pkt 2.1. c/ - jako dopuszczenia producentów zostaną wymienione tylko 

następujące dopuszczenia: „MB 228.5, MAN 3277” 
- rozdział II pkt 2.1. d/ - jako dopuszczenia producentów zostaną wymienione tylko 

następujące dopuszczenia: „MB 288.51, MAN 3477” 
- rozdział II pkt 2.1. e/ - warunek dotyczący posiadania dopuszczeń producentów zostanie 

wykreślony 
 
Pytanie 3 
Prosimy o określenie jakich produktów ma dotyczyć oświadczenie dotyczące mieszalności. 
Zamawiający nie sprecyzował jakie produkty aktualnie używa? 
 
 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obecnie stosuje następujące oleje silnikowe:  
- 15W40 Ultor Diesel 
- 15W40 Platinum Ultor CI-4 
- Platinum Ultor Diesel 15W50 
- Tedeks fe sae 15W40 shdp 
- Tedeks Truck Ch4 shdp 15W40 
- Titan Truck Plus 15W40 
- Titan Cargo 10W40 Max 
- Titan Trans HD 15W50 CF4 
- Titan Cargo Maxx 5W 30 
- Titan GTI C3 5W30 
- Titan Unimax Ultra MC 10W40 
 
Pytanie 4 
Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego referencji o przebiegu, gdyż jedynym 
uprawnionym do określenia przebiegu na danym oleju jest producent silnika i takowy jest 
określony w wystawionej przez niego aprobacie. Wymaganie innego dokumentu 
dotyczącego przebiegu narusza przepisy dotyczące zachowania uczciwej konkurencji. 
 
Odpowiedź: 
W rozdziale V pkt 1.2. e/ SIWZ Zamawiający określił, że referencje potwierdzające należyte 
wykonanie zamówienia mają również zawierać informacje o osiąganiu wymaganych 
przebiegów między wymianami przez oleje będące przedmiotem zamówienia. W ocenie 
Zamawiającego nie jest to wymóg (dokument) określenia przebiegu na danym oleju, co 
zawarto w pytaniu, a jedynie potwierdzenie od użytkowników, że oferowany przez 
Wykonawcę produkt osiąga wymagane przebiegi, między wymianami, podczas eksploatacji 
pojazdu (silnika). Działanie takie, w ocenie Zamawiającego, nie narusza zasad uczciwej 
konkurencji. Zamawiający nie dokona zmian w zapisie.   
 
Pytanie 5 
Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania przez płyn do spryskiwaczy zadanie 2 pozycja 4 
atestu PZH oraz znaku B. Dokumenty te z chwilą wejścia do Unii Europejskiej nie 
obowiązują. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przyjmuje argumenty przytoczone przez Wykonawcę i informuje, że ze 
Specyfikacji zostanie wykreślony wymóg posiadania atestu PZH i znaku B dla płynu do 
spryskiwaczy. Stosowne zapisy zostaną wprowadzone w ramach zmian do SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o określenie czy produkt w pozycji 4 zadania 1 ma spełniać normę ACEA E9. 
 
Odpowiedź: 
Tak, wskazana norma została podana w SIWZ dotyczącej tej pozycji. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o sprawdzenie czy produkt w pozycji 10 zadanie 1 ma posiadać temperaturę pracy 
od -30 0C do 110 0C, gdyż smary o tej klasie konsystencji mają temperaturę pracy do 90 0C, 
a w przypadku smarowania przelotowego ta temperatura wynosi do 120 0C. 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli produkt będzie spełniał wymagania dotyczące temperatury pracy do 90 0C a w 
przypadku smarowania przelotowego 120 0C Zamawiający uzna, że warunek został 
spełniony. 



Pytanie 8 
Czy Zamawiający w pozycji 2 w zadaniu 2 dopuszcza opakowania mniejsze niż beczka? 
 
Odpowiedź: 
W SIWZ Zamawiający wskazał, że płyn do chłodnic ma być dostarczany w beczkach lub 
pojemnikach o maksymalnej pojemności nie przekraczającej 250 l. Oznacza to, że 
pojemność pojemnika/beczki, nie przekraczająca, 250 l jest spełnieniem warunku.  
 
Pytanie 9 
Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy w § 5 ust. 3 i 4 7 dni na 14 dni zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, tym bardziej, że niektóre badania laboratoryjne olei trwają 
ponad 12 dni. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający postanowił uznać wniosek Wykonawcy o zmianę terminów dotyczących 
reklamacji i dostarczenia produktu jako zasadny. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone 
do SIWZ. 
 
Pytanie 10 
Zamawiający w rozdz. II pkt 2.1. (poz. 1, 3, 4, 5 tabeli) oraz rozdz. IV ust. 2 pkt 2.6. wymaga 
przedłożenia do oferty dopuszczeń producentów m.in. Mercedes – Benz, Iveco, MAN, 
Scania, DAF, Volvo, Renault, Cummins, DAF. 
Prosimy, zatem o podanie poziomu aprobat producentów, adekwatnych do przywołanych 
przez Zamawiającego klas lepkości oraz jakości olejów silnikowych oraz oleju 
przekładniowo-hydraulicznego. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona wyżej przy pytaniu nr 2. 
 
Pytanie 11 
Zamawiający w rozdziale II pkt 1.2. oraz w § 3 wzoru umowy zastrzega sobie prawo do 
zwiększenia ilości zamówienia odpowiednio dla jego rzeczywistych potrzeb. 
Prosimy o podanie przewidywalnej % nadwyżki dostaw dla poszczególnego asortymentu, w 
celu rzetelnego oszacowania wartości oferty. 
 
Odpowiedź: 
W przypadku powstania konieczności zwiększenia dostaw Zamawiający szacuje, że wielkość 
dostaw dodatkowych, dla określonego produktu, nie powinna przekroczyć 10% zamówienia 
podstawowego. 
 
Pytanie 12 
Czy Wykonawca w przypadku składania oferty na jedno lub dwa zadania musi dołączyć 
wszystkie załączniki Nr 1 do SIWZ do oferty, czy tylko załącznik przypisany do danego 
zadania? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca składa ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. Składając ofertę na 
jedno zadanie Wykonawca wypełnia i składa tylko jeden - właściwy załącznik (Nr 1a lub Nr 
1b lub Nr 1c). Przy ilości zadań większej niż jedno – należy wypełnić i złożyć odpowiednią 
ilość załączników.   
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający miał na myśli to, że produkt ma spełniać wymagania producentów a nie 
posiadać dopuszczenia (aprobaty)? (Dotyczy zadania nr 1 – przypis Zamawiającego) 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga posiadania aprobat. 
  
Pytanie 14 
Prosimy o podanie dokładnych oznaczeń aprobat producentów, jakie mają spełniać oleje w 
pozycjach 1, 3, 4, 5. (Dotyczy zadania nr 1 – przypis Zamawiającego) 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona wyżej przy pytaniu nr 2. 
 
Pytanie 15 
Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie smaru do układów centralnego 
smarowania o klasie konsystencji wg NLGI 00/000 o zakresie temperatur stosowania od        
-300C do +900C (okresowo do +1200C) ? (Dotyczy zadania nr 1 – przypis Zamawiającego) 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na to pytanie została udzielona wyżej przy pytaniu nr 7. 
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