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Znak sprawy: RB.271.18
Znak pisma: RB-16-37-p40/2011

Czarny Dunajec 09.05.2011r.

Otrzymują: wg rozdzielnika
Dotyczy: Przetarg Nr 18/2011 p.t.: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym
2011/2012 do kotłowni olejowych administrowanych przez Urząd Gminy, GZO oraz SGZPOZ
w Czarnym Dunajcu
Urząd Gminy Czarny Dunajec informuje, że w dniu 09.05.2011 wpłynęły zapytania do
przetargu.
Poniżej podano treść zadanych pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.
Pytanie nr 1
Czy dostawy do placówek objętych zamówieniem będą łączone?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1
Każda placówka zamawia opał indywidualnie według aktualnego zapotrzebowania, nie przewiduje
się zatem łączenia dostaw.
Pytanie nr 2
Jak będzie ustalany moment dokonania zapłaty otrzymanej przez Zamawiającego faktury? Zapisy
projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) nie regulują tej kwestii, dlatego prosimy o
wprowadzenie w §4 projektu umowy takiej regulacji. Proponujemy wprowadzenie zapisu w
brzmieniu: „Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Wykonawcy.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2
W §4 projektu umowy zostaje wprowadzony pkt. 7 następującej treści: „Jako termin zapłaty
przyjmuje się datę wpływu środków na konto Wykonawcy.”
Pytanie nr 3
W związku z przewidzianą w §6 ust. 1 projektu umowy karą za nieterminową realizacje dostawy,
wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za
pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw może powodować spory co do
terminu złożenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy kiedy zostało złożone
zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikacje §5 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 5 do
SIWZ) poprzez dodanie zapisu dopuszczającego składanie zamówień wyłącznie faksem lub
mailem.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3
Zamawiający wprowadza w §5 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, dodatkowy
ust. 5 o następującej treści:
„Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem lub mailem. W przypadku braku reakcji
Wykonawcy (przez 4 dni od złożenia zamówienia) na zamówienie złożone telefonicznie, zostanie
złożone ponowne zmówienie faksem lub mailem przy czym kolejny brak reakcji Wykonawcy przez
4 dni od złożenia kolejnego zamówienia, będzie skutkował naliczeniem przez Zamawiającego kar
umownych przewidzianych w §6 ust. 1 pkt b niniejszej umowy.”
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Pytanie nr 4
Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca będzie mógł
wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego
przeterminowanych zobowiązań finansowych?
Z uwagi na dużą wartość umowy wnosimy o wprowadzenie do istotnych postanowień umowy
zapisów regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: „Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy
realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie
zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4
Zamawiający wprowadza w §4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, dodatkowy
ust. 8 o następującej treści:
„Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku
zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.”
Pytanie nr 5
Od jakiej wartości zamówienia towaru/opału będą liczone kary przewidziane §6 ust. 1 i 2
projektu umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5
Od wartości netto.
Z poważaniem:
Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Stanisław Klocek

Otrzymują:
1. firmy, które złożyły zapytania
2. firmy, które pobrały SIWZ w siedzibie Zamawiającego
3. a/a
Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl
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