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Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej 
(07-300) przy ulicy Bolesława Prusa 66 (dalej: „ZGK”), działając jako Zamawiający, w oparciu o art. 38 
ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia 
16 stycznia 20120 roku potencjalni Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej, ZGK, wraz z udzielonymi odpowiedziami, 
udostępnia ich treść: 

1. W rozdziale 8 SIWZ pkt. 8.4. ppkt1)2 widnieje zapis: „ Potwierdzenie, że Wykonawca 
ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego” 
W pozostałych zapisach SIWZ nie została wskazana wielkość sumy gwarancyjnej. Proszę o 
wskazanie sumy gwarancyjnej. 
Odpowiedź: Zamawiający określa wartość ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności na kwotę niemniejszą niż 200 000 zł. 
 

2. Proszę o wyznaczenie dnia na który ma zostać określona cena producenta w formularzu 
ofertowym. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do określenia ceny podanej przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym należy przyjąć datę 31 stycznia 2020 roku.  
 

3. Proszę o określenie terminu płatności faktur. We wzorze umowy termin ten został określony na 
21 dni, natomiast w SIWZ nie widnieje żaden zapis potwierdzający te zapis. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wzór umowy stanowi integralną część SIWZ. Termin 
płatności faktur, określony na 21 dni jest terminem obowiązującym, wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 

4. W rozdziale 3 SIWZ, pkt. 3.1. wspomniane jest, że „dostawa sukcesywnie wg potrzeb przez 
jeden rok, cena franco Ostrów Mazowiecka i Stare Lubiejewo”. Natomiast w rozdziale 5, pkt 51 
jest zapisane „zamówienie musi zostać realizowane w terminie: 48 miesięcy od daty udzielenia 
zamówienia”. W związku z tym proszę o wyjaśnienie (…). 
Odpowiedź: Zamawiający ujednolicając zapisy zawarte w SIWZ informuje, iż okresem realizacji 
zamówienia, tj. sukcesywna dostawa oleju napędowego do zakładowych stacji paliw i oleju 
opałowego lekkiego do kotła c.o., jest okres 48 miesięcy. 

 
5. Czy zbiorniki znajduje się we wskazanych lokalizacjach posiadają zezwolenie na eksploatację 

wydane przez właściwy oddział Urzędu Dozoru Technicznego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazane lokalizacje posiadają stosowne zezwolenia. 
 

 

Do wszystkich Wykonawców  
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