
Bobolice, dnia 28.04.2015 r. 

 

Zakład Usług Komunalnych  

i Oświatowych w Bobolicach 

ul. Reymonta 3 

76-020 Bobolice 

 

Do wszystkich uczestników postępowania  
 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Bezgotówkowe zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu dla  Zakładu Usług 

Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach”, numer sprawy: GM.KM.271.1.2015 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA Umowa dostawy. 

 

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach w odpowiedzi na 

wniosek wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:  

 

1 Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przywołania w  treści § 1 ust. 5 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz. U. z 2013r., Poz. 1058)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza i doprecyzuje zapisu § 1 ust.5 w zakresie oznaczenia przepisów 

prawa w następujący sposób: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013r., Poz. 1058) 

 

Było: 

§ 1. Przedmiot umowy 

5. Wykonawca oświadcza, że w okresie trwania niniejszej umowy zapewni Zamawiającemu 

na wskazanych stacjach dostęp do paliwa, o którym mowa w ust. 1, o parametrach 

zgodnych z obowiązującymi w RP normami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (t.j. Dz. U. z 2013r., Poz. 1058 z zm.). 

 

Jest: 

§ 1. Przedmiot umowy 

5. Wykonawca oświadcza, że w okresie trwania niniejszej umowy zapewni Zamawiającemu 

na wskazanych stacjach dostęp do paliwa, o którym mowa w ust. 1, o parametrach 

zgodnych z obowiązującymi w RP normami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz. U. z 2013r., Poz. 1058 z zm.). 

 

2 Pytanie: 



Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z treści § 6 ust. 2 zdania pierwszego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z treści § 6 ust. 2 zdania pierwszego? 

 

Było: 

§ 6. Kary umowne 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy. Niezależnie od formy rozliczenia – potracenie z 

faktury lub przelew bankowy, Zamawiający wystawi notę księgową na wysokość kar 

umownych. 

Jest: 

§ 6. Kary umowne 

2. Niezależnie od formy rozliczenia – potracenie z faktury lub przelew bankowy, 

Zamawiający wystawi notę księgową na wysokość kar umownych. 

 

 

3 Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy 

dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym  

z postanowieniami SIWZ, który stanowiłby integralną część Umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego 

warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym  

z postanowieniami SIWZ, który stanowiłby integralną część Umowy 

 

 

 

 

 

Rafał Niwiński 

Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach 

Ul. Reymonta 3 

76-020 Bobolice 

Tel. 943187409  

e-mail zukio.dzialmechaniczny@bobolice.pl  
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