ZP.271-1 /2014

Swarzędz, dnia 03 lutego 2014r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot. zamówienia publicznego na:
„Dostawa oleju grzewczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Swarzędzu”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający na podstawie art 38 ust 1 3)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.
poz. 907 z późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:
Zapytanie 1:
„Czy Zamawiający przewiduje dostawy oleju opałowego w soboty, święta oraz dni ustawowo
wolne od pracy? W jakich godzinach będzie przyjmowane paliwo?”
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie przewiduje dostaw oleju opałowego w soboty, święta i dni ustawowo wolne
pracy.
W pozostałe dni dostawy będą przyjmowane w godzinach 7:00 – 15:00.
Zapytanie 2:
Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć średnią cenę koncernu Orlen na dzień 30 stycznia
2014 r..." proponujemy zamienić na:
Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć cenę z 30 stycznia 2014 r. dostępną na stronie
internetowej producenta PKN Orlen.
Odpowiedź 2:
Zamawiający uściśla zapisu odnoszący się do ceny hurtowej Koncernu Orlen, poprzez dodanie
treści: Ceny hurtowe PKN Orlen dostępne są na stronie internetowej producenta .
Zapytanie 3:
Dowodem dostarczenia i wydania danej partii oleju grzewczego jest pisemne potwierdzenie
odbioru dokonane przez Zamawiającego w protokole odbioru...."
proponujemy zamienić na:
Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z legalizowanego dystrybutora
cysterny. Do każdej dostawy - faktury sprzedaży Dostawca załączać będzie wydruki z
legalizowanego dystrybutora cysterny (ilość wydanego paliwa w temperaturze 15°C),
potwierdzone podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcy.
Nasz zapis na równi zabezpiecza interes Zamawiającego i Wykonawcy z pominięciem protokołu
odbioru którego Zamawiający nie załączył do SIWZ.
Odpowiedź 3:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 2, pkt 7, który otrzymuje nowe brzmienie:
„Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z legalizowanego dystrybutora
cysterny. Do każdej dostawy - faktury sprzedaży Dostawca załączać będzie wydruki z
legalizowanego dystrybutora cysterny (ilość wydanego paliwa w temperaturze 15°C),
potwierdzone podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcy”
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Zapytanie 4:
Zamawiający ustala że zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wynosić 5%
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
Prosimy o doprecyzowanie: czy kwotą stanowiącą podstawę do obliczeń będzie kwotą
wynikająca z ceny ofertowej i szacunkowej ilości przedmiotu zamówienia ?
Odpowiedź 4:
Kwota stanowiąca podstawę obliczenia wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
będzie na poziomie iloczynu ceny ofertowej i średniej ilości szacunkowej przedmiotu
zamówienia.
Zapytanie 5:
..2. Wykonawca wystawi fakturę najpóźniej w terminie do 7 dni od daty danej dostawy.
3. Faktura dostarczona do siedziby Zamawiającego bez załączonej kserokopii protokołu
odbioru zostanie odesłana bez księgowania.
4. Należność zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w
terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kserokopią protokołu
odbioru.
5. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika...'
proponujemy zamienić na:
Należność zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w
terminie 30 dni od daty dostawy.
Odpowiedź 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy wskazane powyżej.

..........................................
(podpis Kierownika Jednostki)
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