
Wszyscy Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu

Data: 17 maja 2022r. 

Dotyczy: Zapytania ofertowego prowadzonego pn.: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego” 

Wyjaśnienie nr 1 treści Zapytania ofertowego

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Zduńskiej Woli przy ulicy Sieradzkiej 68/70  informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania:

1. Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku  o zmianie niektórych ustaw w celu

ograniczenia  zatorów  płatniczych  (dalej:  Ustawa),  do  transakcji  handlowych,  których  przedmiotem  jest

odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi,  związanych z wykonywaną przez obie Strony

działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się obowiązek złożenia oświadczenia o statusie

dużego przedsiębiorcy. Czy w związku  z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu

w formie oświadczenia lub złożenie odrębnego oświadczenia o następującej treści:,,Sprzedawca oświadcza,

że  posiada  status  dużego  przedsiębiorcy  w  rozumieniu  art.  4  pkt  6  ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r.

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”

ODP 1 : Zamawiający wyraża zgodę na złożenie ww. oświadczenia.

2. Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np. autocysterny do miejsca rozładunku

ODP 2: Nie.

3. Prosimy o potwierdzenie czy, zakupione paliwo przez Zamawiającego będzie wykorzystywane na potrzeby

własne czy przeznaczone będzie także do dalszej odsprzedaży?

ODP 3: Wyłącznie potrzeby własne.

4. Prosimy o informację czy zbiornik Zamawiającego posiada i będzie posiadać w trakcie realizacji zamówienia

ważne legalizacje i decyzje UDT?

ODP 4: Tak

5. Prosimy o określenie częstotliwości dostaw w miesiącu?

ODP 5: Tak

6. Prosimy o określenie częstotliwości dostaw w miesiącu.

ODP 6: 4-5 razy



7. Prosimy o informację  czy  przedmiotem zamówienia jest  wyłącznie  olej  napędowy standardowy tj.,  letni,

przejściowy i zimowy? 

ODP 7: Tak, olej napędowy standardowy

8. Prosimy o potwierdzenie iż, opust zaoferowany przez Wykonawcę w Ofercie ma być wyrażony w zł/m3

ODP 8: Tak,  zgodnie z zapisem z umowy

9. Czy dostawy paliw będą się odbywały od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy?

ODP 9: Tak, zgodnie z zapisem z umowy

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie pisemnej: fax lub e-mail od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

ODP 10: Tak, zgodnie z zapisem z umowy

11. Czy Zamawiający zaakceptuje przekazywanie faktur drogą elektroniczną?

ODP 11: Tak

12. Proszę o potwierdzenie czy zakup paliw płynnych będzie po cenach aktualnych z dnia dostawy 

pomniejszonych o stały upust udzielony w ramach postępowania.

ODP 12: Potwierdzamy

13. Czy dopuszczacie Państwo możliwość aby Oferta w przedmiotowym zapytaniu została wystana drogą 

elektroniczną na wskazany adres e-mail. Oferta wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami byłaby 

podpisana elektronicznym podpisem przez osobę do tego uprawnioną. Dodatkowo Oferta byłaby 

zabezpieczona hasłem które zostanie przesłane na Państwa wezwanie lub po terminie wyznaczonym na 

złożenie Oferty a przed wyznaczonym terminem otwarcia Ofert.

ODP 13: Tak

14. Czy badanie próbek będzie przeprowadzało niezależne akredytowane laboratorium?

ODP 14: Tak

15.  Dot. & 1 ust. 10 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie o jakich dokładnie kosztach jest mowa?

ODP 15: Koszty będą obliczane indywidualnie do każdego z przypadków na podstawie ekspertyzy biegłego

16. Prosimy o doprecyzowanie uregulowania w zakresie terminu rozpatrzenia reklamacji  i  proponujemy, aby

termin 48 godzin dotyczył tylko reklamacji ilościowych, zaś w przypadku złożenia reklamacji  jakościowych



określić  na  7  dni  roboczych.  Stwierdzenie  niespełniania  wymagań  jakościowych  może  nastąpić  tylko

w oparciu o badanie próbki w akredytowanym laboratorium. Czy Zamawiający wyrazi na to zgodę? 

ODP 16: Tak, wyrażamy zgodę

17. Dot. & 5 ust. 1 pkt. b) Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary na 0,2%?

ODP 17: Nie

18. Dot. & 5 ust. 2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary z 10% na 5 % wartości

brutto Umowy?

ODP 18: Nie

19. Dot. & 5 ust.2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Umowy analogicznego zapisu tak

aby  zachować  Symetrię  Stron  Umowy.  Zapis  otrzymałby  brzmienie  „  Dostawca  może  żądać  od

Zamawiającego zapłaty  kary  umownej  w przypadku  odstąpienia  od  umowy przez  którąkolwiek  ze  Stron

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w &

2 ust. 1”

ODP 19: Tak, § 5 ust 6 umowy otrzymuje brzmienie: „ Dostawca może żądać od Zamawiającego zapłaty

kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego  w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w & 2 ust. 1”

Zmiana  nr 1 treści Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Zduńskiej  Woli  informuje, że dokonuje zmiany treści  zapytania ofertowego.  Zmiana polega na  wprowadzeniu

zmian  do załącznika  nr  4  do  Zapytania  ofertowego –  Umowa  na  sukcesywne  dostawy  paliwa 

w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej zmiany. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym

Zmiana treści Zapytania ofertowego nie powoduje konieczność zmian terminu składania ofert.
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