
ZG.P.1.2012

W dniu 08.02.2013 do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania : 

1. Jaka ilośc opałowego będzie jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa) – 
Odpowiedź. około 3,5 tys. litrów

2. Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do 
niego paliwa z autocysterny jest wymagany , grawitacyjny czy przy użyciu pompy na 
autocysternie
odpowiedź. Zbiornik 4,5 tyś litrów rozładunek  przy pomocy pompy 

3. Czy lokalizacja zbiornika/kotłowni nie utrudnia dostawy autocysterną o wymiarach 
9,2m/2,8m/3,4m i 14.6m/2,8m/3,6m
Odpowiedź.: zbiornik znajduje się w miejscu ogólnodotępnym więc nie utrudnia

4. W jakich godzinach w ciągu doby dostawy będą mogły być realizowane
Odpowiedź 7,00-15,00 

5. Z uwagi na brak jednolitej definicji dzni roboczych prosimy o wyjaśnienie jakie dni należy 
rozumieć pod tym wyrażeniem użytym treści wzoru umowy . 
Odpowiedź : Należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dniu 
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1.ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku. 

6. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur vat w formie elektornicznej. 
Odpowiedź : TAK istnieje możliwość przekazywania faktur drogą elektroniczną 

7. Czy w opisie Wykonawcy jako strony umowy znajdują się wszystkie wymagane informacje 
zgodnie z art 206 Kodeksu spółek handlowych jeśli do realizacji zamówienia zostanie 
wybrana spółka ? 
Odpowiedźgodnie z siwz  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
nie podlegaj wykluczeniu ą na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynnośc i, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca winien być uprawniony do 
prowadzenia działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi (olejem opałowym). Na 
dowód tego Wykonawca winien złożyć koncesje na obrót paliwami ciekłymi (olej opałowy).
Zgodnie z powyższym mogą to być Spółki zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek 
Handlowych 

8. Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie 
mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego 
przeterminowanych zaległości finansowych ? Z uwagi na dużą wartośc zamówienia 
wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów regulujących tą kwestię w brzmieniu 
„Wykonawca zastrzeg sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku 
zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie wykonawcy nie będzie 
traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.”
Odpowiedz Zamawiający zgadza się z postulatem wykonawcy i wprowadza odpowiednie 
zmiany w projekcje umowy 

9.  Zgodnie z punktem IIIppkt.1 zamawiany wolumen oleju opałowego wynosi 24 ooo litrów 
natomiast zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz wolumen ten wynosi 23 000 litrów. Prosimy 
o wyjaśnienie który wolumen jest prawidłowy 
Odpowiedź: Prawidłowy wolumen to  to 23 000,00 Zamawiający zmieni SIWZ. 

10. Zgodnie z pkt. XIV SIWZ cena oleju opałowego w trakcie realizacji umowy będzie 
wyznaczona w oparciu o cenę producenta z dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 
zapotrzebowania, natomiast zgodnie z §3 ust 2 projektu umowy w oparciu o cenę 
producenta z dnia realizacji dostawy. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego dnia będzie brana 
pod uwagę cena producenta oferowanego oleju opałowego do wyznaczenia ceny dostawy i 



jednocześnie o ujednolicenie cytowanych zapisów SIWZ? 
Odpowiedź Cene należy kalkulować zgodnie z  cenę producenta z dnia realizacji dostawy. 
Zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w siwz

11.   Zgodnie z puniktem IV4.4 ogłoszenia o zamówieniu termin składania ofert w 
przedmiotowym zamówieniu upływa dnia 11.02.2013 o godzinie 10.00, natomiast zgodnie z 
zapisami siwz termin ten upływa 12.02.2013 o godzinie 10.00. Prosimy o wyjaśnienie który 
termin jest prawidłowy i jednocześnie ujednolicenia zapisów w SIWZ i Ogłoszeniu? 
Odpowiedz :  Prawidłowy termin to 11.02.2013 godzina 10.00 odpoweidznie zapisy zostaną 
wprowadzone w siwz 


