
Wszyscy Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu

Data: 17 maja 2022r. 

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

Wyjaśnienie nr 2 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. Dotyczy  wzoru  umowy  §  3  ust.  1.  Proszę  o  doprecyzowanie  na  podstawie  jakich  pomiarów  będzie

rozbieżność stwierdzana? Na podstawie legalizowanego licznika cysterny czy na podstawie legalizowanych

zbiorników pomiarowych Zamawiającego?

ODP 1: Zamawiający wyraża zgodę, by pomiar odbywał się na podstawie legalizowanego licznika cysterny

2. Dotyczy  wzoru  umowy  §  4  ust.  1.  Proszę  o  doprecyzowanie  na  podstawie  czego  zostaną  stwierdzone

zastrzeżenia ? Czy na podstawie badań o których mowa w § 1 ust. 8 wzoru umowy?

ODP 2: Tak, na podstawie badań o których mowa w § 1 ust. 8 wzoru umowy

3. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2. Proszę o doprecyzowanie, a także zmianę zapisów bo są rozbieżności we

wzorze umowy § 3 ust. 5 jest 7 dni, a § 4 ust. 2 - 48 h. 

ODP 3: Zapis w § 3 ust. 5 jest przepisem szczególnym w stosunku do ogólnego zapisu z § 4 ust. 2 – należy to

rozumieć tak,  że tylko w przypadku reklamacji  co do jakości  paliwa obowiązuje wydłużony termin na

odpowiedź. W przypadku pozostałych powodów reklamacji obowiązuje 48 godzin

4. Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 10 . Proszę o zastąpienie wyrazu „ nie złą jakość "tylko jakość niezgodna

( zgodnie z § 1 ust. 1 wzoru umowy ). Proszę o doprecyzowanie w jaki sposób to będzie stwierdzane ? Czy

będzie to stwierdzane na podstawie próbek pobranych z cysterny Wykonawcy?

ODP 4: Wyrażamy zgodę na zastąpienie wyrażenia „ złą jakość " na wyrażenie „niezgodną jakością''. Paliwo

będzie pobierane z cysterny Wykonawcy

5. Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 8. Proszę o wykreślenie zdania lub modyfikację zapisu we wzorze umowy: „W

przypadku  gdy  wynik  badania  laboratoryjnego  (próbka  pobrana  z  dostawy)  wykaże  niezgodność  ze

świadectwem  jakości  dostarczonego  oleju  napędowego,  koszty  badania  pokrywa  Dostawca.

Niezgodność  wyniku badań parametrów próbki  paliwa z  świadectwem jakości  nie  oznacza,  że  paliwo to

straciło swe użytkowe właściwości. O tym, że paliwo jest wadliwe, złej jakości decyduje wynik badań próbki



potwierdzający, że dostarczone paliwo jest niezgodne z obowiązującymi norami i Rozporządzeniami Ministra

Gospodarki.

ODP 5: Paliwo musi być zgodne z dostarczonym świadectwem jakości i nie odbiegać   w żaden sposób od

obowiązujących  norm  i  Rozporządzeń  Ministra  Gospodarki.  Jakość  paliwa  będzie  porównywana

z parametrami obowiązującymi według ww. dokumentów, nie z dokładną liczbą podaną w „w punkt” wg

wyniku badania na, które Dostawca powołuje się w świadectwie jakości 

6. W  związku  z  licznymi  pytaniami  zadanymi  Zamawiającemu  zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego

o  wydłużenie  terminu  składania  Ofert  do  dnia  31.05.  2022  roku.  Prośbę  swoją  motywujemy  tym  iż,

Wykonawca musi mieć czas na zapoznanie się z dokumentacją przedmiotową zapytania, odpowiedziami na

pytania,  a  przede  wszystkim  uzyskaniem  wszelkich  zgód  korporacyjnych  oraz  prawidłowe  skalkulowanie

oferty.  Ponadto Zamawiający wymaga złożenia  Oferty w wersji  papierowej dodatkowo Wykonawca musi

mieć czas na jej przygotowanie i wcześniejsze wysłanie stąd też nasza prośba o wydłużenie terminu składania

Ofert do dnia 31.05.2022 roku. Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

ODP 6: Wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu ofert do dnia 23.05.2022 roku

Zmiana nr 2 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

 zmianie terminu składania ofert z 2022-05-18 na dzień 2022-05-23
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