Radom, 30.10.2013 r.

Wykonawcy – strona internetowa

Dotyczy: postępowania przetargowego znak: 2/ZP/13 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. w okresie XII.2013 – XII.2015
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
w związku z pytaniami jednego z Wykonawców, jakie otrzymał w sprawie przedmiotowego
postępowania przetargowego odpowiada, jak poniżej:
Pytanie 1. Ad. pkt. 1 Rozdz. I SIWZ oraz §1 Projektu umowy:
Jaki rodzaj oleju napędowego jest przedmiotem zamówienia? Czy olej napędowy
standardowy czy również o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych?
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy standardowy, dostosowany pod względem
zablokowania zimnego filtra do pory roku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
uregulowaniami prawnymi.

Pytanie 2. Ad. ppkt. 1.8 Rozdz. III SIWZ:
Czy w przypadku gdy umowa nie obejmuje pełnego okresu zamówienia, wystarczającym na
spełnienie tego wymogu będzie oświadczenie Producenta o zapewnieniu Wykonawcy dostaw
oferowanego oleju napędowego w tym okresie?
Odpowiedź: Tak. Wystarczającym będzie oświadczenie Producenta o zapewnieniu
Wykonawcy dostaw oferowanego oleju napędowego okresie trwania zamówienia.

Pytanie 3. Ad. ust. 2 § 7 Projektu umowy: – wnioskujemy o zmianę zapisu w taki sposób, aby
obie strony miały prawo do dochodzenia roszczeń przewyższających wysokość kar umownych, nie
tylko Zamawiający.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku jednego z Wykonawców i działając na podstawie art.
38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ dot.
w/w postępowania przetargowego, tj. projektu umowy w § 7 ust. 2 nadając mu brzmienie:
2. Strony mają prawo dochodzić roszczeń przewyższających wysokość kar umownych.
Pytanie 4. Ad. ust. 2 § 10 Projektu umowy – wnioskujemy o zmianę zapisu w taki sposób, aby
obie strony miały prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku jednego z Wykonawców i działając na podstawie art.
38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ dot.
w/w postępowania przetargowego, tj. projektu umowy w § 10 ust. 2 nadając mu
brzmienie:
2. Strony mogą rozwiązać n/n umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia dokonanego na piśmie ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

