Szczecin, dnia 13.06.2014 r.
ZZ-2380-89/14
informacja na stronę internetową
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w
Szczecinie
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania
dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęło do
przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią i zmianą:
Pytanie:
Prosimy o weryfikację zapisów siwz w załączniku 5.1 w następującym punkcie:
poz. 25 – opona 215/65R16c 109/107T [E, C, 73] – opona w podanym rozmiarze
parametrach występuje w klasie efektywności paliwowej F.
Odpowiedź:
Zmiana parametrów opony w załączniku 5.1 do siwz w poz.25: Minimalny indeks
prędkości zostaje zmieniony na R-170km/h
Pytanie:
Prosimy o weryfikację zapisów siwz w załączniku 5.2 w następujących punktach:
poz. 47 – opona 100/90R18 62P – opona w podanym rozmiarze występuje jedynie z
indeksem prędkości 56.
Odpowiedź:
Parametry opony pozostają bez zmian. Zamawiający dopuszcza wycenę opony równoważnej
3,50/18 62P.
Pytanie:
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów wzoru umowy do niniejszego
postępowania w §3 pkt 4. Obecnie wymagają Państwo dostawy zamówionej partii opon w
ciągu 2 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia. Prosimy
o wydłużenie wspomnianego terminu do 3 dni roboczych licząc od następnego dnia
roboczego od złożenia zamówienia. Zmiana taka pozwoli na większą elastyczność działania
Wykonawcy w przypadku opóźnień w dostawie opon nie wynikających z winy Wykonawcy.
Zwracamy się również z prośbą o zmniejszenie wysokości kar. Obecna stawka 10% wartości
brutto nieterminowo dostarczonego towaru liczona za każdy dzień zwłoki znacząco odbiega
od realiów rynkowych, gdzie kary oscylują w granicach 0,1%-2% wartości brutto dziennie
za nieterminowo dostarczony towar. Wysokość kar ustalonych przez Państwa jest rażąco
wygórowana. Zdarza się, że Wykonawca pomimo dokładania wszelkich starań nie zawsze jest
w stanie niezwłocznie dostarczyć towar z przyczyn od niego niezależnych.
Uprzejmie prosimy o przychylenie się do naszego stanowiska.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmian w § 3 tryb świadczenia dostawy i § 8 kary umowne wzoru
umowy.

Pytanie:
Chciałabym zgłosić kilka uwag dotyczących zapisów w Umowie:
§ 3 ust 3 i 4
Jest krótki termin na realizację zamówienia jeśli uznamy, że bez względu na godzinę do której
zostanie złożone zamówienie będziemy musieli je zrealizować w zaproponowanym przez
Państwa czasie. Wydaje się nam także, że otrzymanie zamówienia powinno być potwierdzone
przez wykonawcę bo przecież istnieje ryzyko związane chociażby z awariami systemu czy
innymi przypadkami nie dojścia zamówienia do wykonawcy;
§ 6 umowy - gwarancja
zgodnie z ust. 6 odmowa uznania reklamacji może nastąpić tylko w przypadku uszkodzenia
opony z "ewidentnej winy Zamawiającego" co powoduje że ten zakres gwarancji jest
niespotykanie szeroki; obejmował będzie np. przypadkowe przedziurawienie opony na
drodze; ponadto wszelkie koszty reklamacji (bez względu na ich zasadność) pokrywać ma
wykonawca-jak sami Państwo rozumiecie niezwykle trudne będzie do udowodnienia
,,ewidentnej winy" Użytkownika.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w § 3 tryb świadczenia dostawy i § 6
gwarancja i reklamacja wzoru umowy.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

Wyk. K.O.

