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Wszyscy Wykonawcy

zapvtanie do slwz

"Dostawa paliw płynnych na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,SANiKO' SP. z o.o,", nr

spraWy: 626975-N-2019

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę, wprowadzenie zapisu do SIWZ pkt.3 dotyczącego

kontrolnego sprawdzenia jakości dostarczanych paliw, na zapis o następującej treŚci:

Określenie kontrolnego sprawdzenia jakości dostarczanych paliw:

a) Zamawiający przyjmując olej napędowy do zbiornika magazynowego jest zobowiązany przyjąc

tzw. próbkę rozjemczą ( którą jest 5 litrowy kanister metalowy ), zaplombowaną znakami Wykonawcy

, przechować ją co najmniej do następnej dostawy oraz podpisać uzgodnienie jej przekazania.

b) olej napędowy przechowywany w próbce rozjemczej jest jedynym wzorcem oleju naPędowe8o

dostarczonego Odbiorcy do zbiornika i rozstrzygającym o jego jakości prawnej i fizycznej.

c) W razie stwierdzenia przez7amawiającego, ze olej napędowy nie spełnia właŚciwych warunków

jakościowych, informuje o tym Wykonawcę faksem przesłanym na numer.... lub e-mailem

przesłanym na adres

d) Wykonawca w ciągu ż4godzin od otrzymania informacji, o której mowa w punkcie powyzszYm

Zamawiający orazWykonawca ustalą datę i godzinę oddania wspólnie próbki rozjemczej do badania

w laboratorium. PrzedstawicielWykonawcy wrazz przedstawicielem Zamawiającego poddadzą

badaniu próbkę rozjemczą w laboratorium .

e) Wyniki badania są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji.

a) W razie stwierdzenia przez Laboratorium, o którym mowa w podpunkcie e, iż olej naPędowY nie

spełnia normy jakościowej, Wykonawca odbierze wadliwy olej napędowy i pokryje koszt badania



laboratoryjnego, o którym mowa w podpunkcie e a takze zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione

przezZamawiającego koszty związane z nabyciem oraz zwrotem wadliwego oleju napędowego.

b) W razie stwierdzenia przez Laboratorium, o którym mowa w podpunkcie e, iŻ olej naPędowY jest

zgodny z normą, koszt poniesiony przez Wykonawcę i koszt badania laboratoryjnego Pokryje
Zamawiający.

c) Złożenie reklamacji przezZamawiającego nie zwalnia go z obowiązku terminowej zaPłatY za olej

napędowy podlegający reklamacji. Uznana reklamacja rozliczona zostanie fakturą korygującą

wystawioną przez Wykonawcę.

Od powiedź Za mawiaiaceFo

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść zapisów SlWZ w sprawie zamówienia Pod nazwą:

"Dostawa paliw płynnych na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,,SANiKO" SP. Z o.o.", nr

sprawy: 626975-N-2019
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