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Chojnice 2017.04.18
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania z dnia 18.04.2017r, które wpłynęły w związku z zapytaniem ofertowym na
dostawy olejów silnikowych i hydraulicznych.
Pytanie 1.

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące aprobat(dopuszczeń)
Zamawiający w odpowiedzi stwierdził, że oferowane produkty mają POSIADAĆ dopuszczenia.
Uprzejmie informujemy, że powyższe wymagania nie spełnia większość produktów
eksploatowanych dotychczas przez Zamawiającego:
1. QUATOR Truck Lov Saps 10W40 - to marka blendowana dla grupy dystrybucyjnej (w skład grupy
wchodzi kilka polskich prywatnych podmiotów)
produkt nie posiada żadnych aprobat producentów samochodów.
Dowód 1 - linki do list aprobat MAN, MB
https://my.man-mn.com/portal/irj/asp?
NavigationTarget=navurl://e08657764b6a949969a9e508366ad2f3
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/228.51_de.html
Dowód 2 - dopuszczenia IVECO Standard posiadają tylko i wyłącznie produkty Koncernu PETRONAS
specyfikacja nie jest wymieniona nawet jako spełnia
na stronie www. quator - link do strony:
http://quator.eu/?quator-truck-low-saps-10w-40-uhpd,26
2. Castrol Vection Fuel Saver 5W30 E7 - nie posiada aprobat zarówno MAN jak i MB
Dowód 1 - w załączeniu przesyłamy Kartę techniczną produktu CASTROL
Dowód 2 - linki do list aprobat MAN, MB
https://my.man-mn.com/portal/irj/asp?
NavigationTarget=navurl://e08657764b6a949969a9e508366ad2f3
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
3. Orlen Oil HIPOL ATF IID
produkt nie posiada dopuszczenia IVECO Standard 18-1807
Dowód 1 - w załączeniu przesyłamy Kartę techniczną produktu HIPOL ATF IID
4. Daytona Lubrificantes - ATF III DAYTONA Automatic
produkt nie jest wymieniony na liście smarowniczej ZF
Dowód 1 - link do listy smarowniczej ZF
https://www.zf.com/corporate/en_de/aftermarket/technical_information/lubricants/lists_of_lubricants/li
sts_of_lubricants.jsp
produkt nie jest wymieniony na liście smarowniczej Voith
Dowód 2 - w załączeniu listy smarownicze Voith
Wobec powyższego składamy wniosek formalny o dokonanie zmiany w odpowiedzi z dnia 18.04.2017r. i
dopuszczenie do oferty dla pozycji
2 - 5 produktów, które jedynie spełniają aprobaty wymienionych przez Zamawiającego producentów.
Prosimy również o zmianę terminu składania ofert i ustalenie nowego terminu nie krótszego niż na trzeci
dzień licząc od kolejnego dnia po terminie udzielenia
odpowiedzi na niniejszy wniosek formalny.

Odpowiedź 1.
Zamawiający dopuszcza w ofercie pozycje produktów, które jedynie spełniają aprobaty wymienionych przez
Zamawiającego producentów.
Odpowiedź 2.
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
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