
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m
3
,  

do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 
 

dot. rozdz. III pkt. 4 SIWZ i §1 ust. 4 umowy, czy Zamawiający odstąpi od żądania 

obligatoryjnego dostarczania w okresie od 1 grudnia do końca lutego oleju napędowego  

bez dodatku FAME (bioestrów)? Powyższe żądanie skutkuje dodatkowym podniesieniem 

kosztów zakupu paliwa, a w konsekwencji zwiększeniem wartości umowy, w związku  

z uruchomieniem niestandardowych procesów załadunkowych w bazie paliwowej.  

W przedmiotowym okresie olej napędowy w odmianie zimowej „F” przy znacznych 

spadkach temperatur w sposób naturalny wydawanych jest w bazach magazynowych 

producentów paliw bez  dodatku FAME jednak, zgodnie z RMG z dnia 9 grudnia 2008 r.   

w sprawie wymagań jakościowych paliw płynnych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441) przy 

podwyższonych temperaturach może być stosowany dodatek bioestrów co nie wpływa 

niekorzystnie na osiągane parametry  oleju napędowego w zakresie temperatury blokady 

zapłonu, czy temperatury mętnienia. Potencjonalny Wykonawca nie ma wpływu na zawartość 

dodatku FAME w oleju napędowym jednocześnie nie może gwarantować za producenta 

dostarczenia paliwa w tak długim okresie  bez stosowania przedmiotowych  dodatków, które 

zależą wyłącznie od producenta paliwa, na którego nałożono obowiązek stosowania wymagań 

określonych w/w rozporządzeniu, które daje możliwość zastosowania estrów maksymalnie  

do 7% (V/V).  

W związku z powyższym należałoby dostosować zapisy SIWZ i umowy, które  nakładałyby 

na Wykonawcę obowiązek ewentualnego monitorowania jakości w zakresie zawartości 

dodatków FAME w bazie paliwowej i w miarę możliwości dostarczania oleju napędowego 

bez biokomponentów lub zawierającego niewielkie ilości zgodne z RMG, we wskazanym 

przez Zamawiającego okresie, jednak nie nakładając na Wykonawcę obligatoryjnego 

warunku uzależnionego od producenta paliwa. Zamawiający powinien uwzględnić aspekt 

ekonomiczny żądania, ponieważ będzie miało wpływ na wysokość zastosowanego opustu 

przez potencjalnych Wykonawców.  

 

 

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy: 

Zamawiający, biorąc pod uwagę zastrzeżenia kolejnego wykonawcy odnośnie 

wymogu dostarczania w okresie od 1 grudnia do końca lutego oleju napędowego bez 

zawartości bioestrów, które wskazują na ograniczone możliwości dostawców w zakresie 

spełnienia oczekiwań zamawiającego, mogące wpłynąć na utrudnienie uczciwej konkurencji 

w postępowaniu, a jednocześnie znacząco rzutować na wzrost ceny zamawianego paliwa, 

odstępuje od obowiązku obligatoryjnego dostarczania oleju napędowego bez dodatku FAME 

(bioestrów).  

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zamawiający 

zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

1. w punkcie 4 Rozdziału III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia usunięty zostaje 

zapis o treści „Dostarczany w okresie od 1 grudnia do końca lutego olej napędowy 



„standardowy”, niezależnie od panujących warunków temperaturowych, nie może 

zawierać dodatku FAME („bioestrów”). 

W związku z powyższym pkt 4 w Rozdziale III SIWZ otrzymuje nowe poniższe 

brzmienie: 

„4. Zamawiający wymaga dostarczania oleju napędowego „standardowego”, którego 

gatunek będzie odpowiedni do pory roku i panujących warunków temperaturowych  

w zakresie temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego filtru,  

tj. wymagane będzie dostarczanie tzw. oleju letniego (temp. zablokowania zimnego filtru 

nie wyższa niż 0 
o
C), przejściowego (temp. zablokowania zimnego filtru nie wyższa niż -

10 
o
C) oraz zimowego (temp. zablokowania zimnego filtru nie wyższa niż -20 

o
C), 

natomiast olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (temp. 

zablokowania zimnego filtru nie wyższa niż -32 
o
C) dostarczany będzie wyłącznie na 

podstawie złożonego na ten gatunek oleju zamówienia.” 

2. w § 1 ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” usunięty zostaje zapis o treści 

„Dostarczany w okresie od 1 grudnia do końca lutego olej napędowy „standardowy”, 

niezależnie od panujących warunków temperaturowych, nie może zawierać dodatku 

FAME („bioestrów”). 

W związku z powyższym ust. 4 w § 1 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” 

otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju napędowego „standardowego”, którego 

gatunek będzie odpowiedni do pory roku i panujących warunków temperaturowych  

w zakresie temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego filtru,  

tj. wymagane będzie dostarczanie tzw. oleju letniego (temp. zablokowania zimnego filtru 

nie wyższa niż 0 
o
C), przejściowego (temp. zablokowania zimnego filtru nie wyższa niż  

-10 
o
C) oraz zimowego (temp. zablokowania zimnego filtru nie wyższa niż -20 

o
C), 

natomiast olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (temp. 

zablokowania zimnego filtru nie wyższa niż -32 
o
C) dostarczany będzie wyłącznie na 

podstawie złożonego na ten gatunek oleju zamówienia.”  

 

 

Ponadto, w związku z dokonanymi zmianami treści specyfikacji, wymagającymi 

niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie przez wykonawców zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża do dnia 25.02.2015 r. terminy składania i otwarcia ofert  

w postępowaniu, określone w Rozdziale XI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W związku z powyższym Rozdział XI SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Antoniny 

Grygowej 56, 20-260 Lublin, w kancelarii przedsiębiorstwa (pokój nr 2). 

2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 25.02.2015 r.  

o godz. 12
00

. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2015 r. o godz. 12
15

 w siedzibie zamawiającego,  

tj. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Lublin – Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, pokój nr 216.” 

 

Zamawiający informuje, że pytania i wyjaśnienia oraz dokonane zmiany treści SIWZ stają 

się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy 

składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


