Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38
62 - 800 Kalisz

Kalisz, dnia 20 listopada 2013 roku
Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/11/2013

Informacja dla Wykonawców
dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Kodeksu Cywilnego pn.: „Dostawa olejów i smarów dla KPT, KLA i PKS”

W związku z pytaniem Wykonawcy w imieniu Zamawiającego udzielam następującej odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Wnosimy o umożliwienie złożenia oferty na olej przekładniowy do tylnych mostów, wymieniony
w Opisie przedmiotu zamówienia w poz. nr 6, posiadający aktualnie ważną aprobatę ZF TE-ML
12E, jako oleju równoważnego dla produktów znajdujących się na liście ZF TE-ML 02B ze
względu na porównywalne okresy wymian.
W związku z tym proponujemy nstp zmianę cześci treści opisu zamówienia dla poz. nr 6:
Jest:
wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego posiadanie przez
oferowany olej aktualnych aprobat od producentów podzespołów ZF – ZF TE-ML; 02B; 05A;
07A; 16B; 17B
Winno być:
wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzającego posiadanie przez
oferowany olej aktualnych aprobat od producentów podzespołów ZF – ZF TE-ML; 02B lub 12E;
05A; 07A; 16B; 17B
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie nr 2:
Wnosimy ponadto o procentowe określenie wielkości dostaw oleju wymienionego w poz. 1. w
opakowaniach 200 litrowych i 1000 litrowych. Obecny zapis w SIWZ tego nie precyzuje co
uniemożliwia poprawne skalkulowanie centy ofertowej z uwagi na dużą różnicę cen olejów
dostarczanych w beczkach i pojemnikach 1000 litrowych
Odpowiedź:
Pojemniki 1000 l - ok.40% , 200 l - ok. 60%.
Pytanie nr 3:
Opisując przedmiot zamówienia wymieniony w poz. nr 7 Zamawiający ze względów
technicznych nie dopuścił produktu równoważnego. Jednocześnie nie wskazał nazwy handlowej
oleju na jaki ma być złożona oferta. Uniemożliwia to jej złożenie w poprawny sposób co w
konsekwencji doprowadzi do unieważnienia postępowania
Prosimy o określenie nazwy handlowej przedmiotu zamówienia w poz. nr 7.
Odpowiedź:
Dotyczy poz. nr 7 zestawienia asortymentowego (Pkt. 2 SIWZ „ Opis przedmiotu
zamówienia”) Zamawiający informuje, iż obecnie stosuje olej do przekładni automatycznych
całkowicie syntetyczny CASTROL TRANSMAX Z oraz BP Autran LTF.

Pytanie nr 4:
Wnosimy o upublicznienie listy Solaris zawierającej wykaz płynnych smarów do układów
centralnego smarowania o konsystencji NLGI 000 (opis przedmiotu zamówienia; poz. nr 9)
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na przedmiotowy smar znajdujący się na w/w liście.
Lista nie jest publikowana w internecie.
Odpowiedź:
Lista została zamieszczona jako załącznik do Informacji dla Wykonawców z dn. 18.11.2013 r.
Pytanie nr 5:
Prosimy o określenie wielkości opakowań dla poz. nr 8 i 9 (opis przedmiotu zamówienia). Brak
tych danych uniemożliwia poprawne skalkulowanie cen ofertowych.
Odpowiedź:
Opakowania ok. 20 kg.
Pytanie nr 6:
Z uwagi na zbyt krótki czas przeznaczony na przygotowanie ofert wnosimy o przesunięcie
ostatecznego terminu składania ofert do dnia 26. 11.2013 r.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 26.11.2013r.
do godziny 1000. Otwarcie ofert odbędzie się (miejsce jak w SIWZ) w dniu 26.11.2013 r.
o godz. 1015.
Pytanie nr 7:
Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez
oferowany w poz. nr 6 olej specyfikacji MAN M 3343 typ M i MAN 341 typ E2. Informujemy, że
żaden z wykonawców takiego oświadczenia złożyć nie może gdyż specyfikacja M 3343 M została
wycofana. Wobec powyższego nie wiadome są jej wymagania, których spełnienie musi
poświadczyć wykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie nr 8:
§1 w zw. z 2 ust. 2 i 6 Umowy - przedmiotowe zapisy należy zatem rozumieć w ten sposób,
że ilości Produktów oraz wartość Umowy mają wyłącznie charakter szacunkowy, tzn.
Zamawiający może zamówić od Wykonawcy znacznie większe ilości Produktów i cena
łączna może ulec zwiększeniu, a Umowa i tak zawsze wygaśnie dopiero z dniem 31 grudnia
2014 r. Prosimy o podanie o ile procent Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszy ilość
zamawianych produktów.
Odpowiedź:
W momencie ogłoszenia zamówienia przewidywane ilości poszczególnych produktów zostały
określone w SIWZ oraz formularzu ofertowym, a więc Zamawiający nie przewiduje
możliwości określenia o ile procent może zwiększyć lub zmniejszyć ilość zamawianych
produktów. Szacunkowe ilości służące ocenie ofert określone zostały w SIWZ i formularzu
ofertowym.
Pytanie nr 9:
§ 1 ust. 5 Umowy - proponujemy, aby podmiot dokonujący badania Produktów był wspólnie
określony przez Strony, jak również by Wykonawca mógł uczestniczyć w proces pobierania
Produktów i określania zakresu badania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 10:
§ 2 ust. 1 i 2 Umowy - kwota brutto, jak i stawki podatki VAT mogą ulec zmianie - prosimy zatem o
uwzględnienie tej możliwości w Umowie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie nr 11:
§3 Umowy - czy faktura (i umowa) ma być wystawiana dla każdego z Zamawiających
z osobna? Czy każdy z Zamawiających samodzielnie będzie składał zamówienia. Czy
odpowiedzialność finansowa Zamawiających jest solidarna, czy każdy z Zamawiających
odpowiada za własne zamówienia?
Odpowiedź:
Umowa zostanie podpisana pomiędzy KLA, PKS i KPT a Wykonawcą.
Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana wspólnie przez Zamawiających KLA, PKS i KPT.
Faktury będą wystawiane odpowiednio na Zamawiającego, który będzie dokonywał
indywidualnie zamówienia. Każdy z Zmawiających odpowiada za własne zamówienia.
Pytanie nr 12:
§ 4 ust 1 Umowy dostawy w ciągu 3 dni kalendarzowych, czy roboczych?
Odpowiedź:
Dostawa w ciągu 3 dni roboczych.
Pytanie nr 13:
§ 4 ust. 3 Umowy - proponujemy zapis: „Wykonawca dostarcza zamówione wyroby własnym
lub zleconym transportem i na własny koszt”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie nr 14:
§ 5 Umowy - niezwykle lakoniczne zapisy odnośnie postępowania reklamacyjnego. A co jeśli
Wykonawca nie zgodzi się z zarzutami reklamacji? Ponadto niezwykle krótki termin
realizacji reklamacji (np. reklamacja złożona w piątek, winna być rozstrzygnięta do niedzieli).
Odpowiedź:
Zapis określa kwestię terminu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
Zamawiający wprowadza zmianę treści § 5ust. 5 projektu umowy na zapis:
„Reklamacje będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie jednak nie później
niż 7 dni od daty zgłoszenia”.
Pytanie nr 15:
§ 8 ust.1 Umowy - czy zatem kara umowna ma być liczona za „opóźnienie” czy za „zwłokę”
( proponujemy ujednolicić terminologię i wpisać „zwłoka”). Ponadto proponujemy określenie
górnej granicy odpowiedzialności, tj. np. nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy
częściowej.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę treści § 8 ust. 1 projektu umowy na zapis:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie
przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości brutto dostawy częściowej, za każdy
dzień opóźnienia”.

Pytanie nr 16:
§ 8 ust. 2 Umowy - z tego zakresu kary umownej winna być wyłączona możliwość
odstąpienia od umowy na podstawie okoliczności wskazanych w 7 ust. 2 Umowy. Ponadto ta
kara umowna ma być liczona od kwoty netto, czy brutto?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
§ 8 ust. 2 kara umowna liczona od kwoty brutto.
Pytanie nr 17:
W Umowie brak zapisów o klauzuli siły wyższej. W związku z tym proponujemy dodanie do
treści Umowy następujących postanowień, ujętych w odrębną jednostkę redakcyjną:

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań
wynikających z umowy, za wyjątkiem przypadku siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron,
których powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom
nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą mogą być
uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne warunki
pogodowe, katastrofy, mobilizację, embargo, strajki. zamknięcie granic lub istotne
utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe,
uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie umowy. Strona dotknięta
działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie w ciągu 7 dni
roboczych drugiej Strony pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę
siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na
celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu wykonania postanowień
Umowy.
3. Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż dwa miesiące, to
każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu
wypowiedzenia nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu rozwiązania Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia zmian.
Pytanie nr 18:
W związku z powyższymi pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na czas
niezbędny do rzetelnego przygotowania oferty i przestania jej do Zamawiającego, tj. o co
najmniej 5 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 26.11.2013r.
do godziny 1000. Otwarcie ofert odbędzie się (miejsce jak w SIWZ) w dniu 26.11.2013 r.
o godz. 1015.

Pytanie nr 19:
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zakup olejów w zwolnionej akcyzie? Jeśli
tak, to których produktów to dotyczy? Brak takiej informacji w SIWZ uniemożliwia podanie
właściwej ceny w ofercie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zakupu olejów w zwolnionej akcyzie..

Pytanie nr 20:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 1 wymaga dostawy oleju silnikowego
CF-4 SAE 15W/40 w opakowaniach 200-1000 l.
Jeśli Zamawiający wymaga dostaw dla danego asortymentu w różnych opakowaniach,
prosimy o podanie procentowego podziału wymaganych dostaw dla danych opakowań. Dane
dotyczące opakowań są niezbędne do prawidłowego skalkulowania wartości oferty.
Odpowiedź:
Pojemniki 1000 l - ok.40% , 200 l - ok. 60%.
Pytanie nr 21:
Prosimy o podanie wielkości opakowań dla produktów z poz. 8 i 9.
Odpowiedź:
Opakowania ok. 20 kg.
Pytanie nr 22:
W poz. 6. Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dla oleju aprobaty ZF TEML:07A. Zgodnie z naszą wiedzą na liście 07A nie ma umieszczonych konkretnych
produktów.
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od konieczności posiadania aprobaty ZF TEML:07A i zmianę zapisu wymagań SIWZ dla poz. 6. na „spełnienie wymagań specyfikacji
ZF TE-ML:07A.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Prezes Zarządu
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Jerzy Walczyński

