Białystok, dnia 4 marca 2016 roku

W dniu 3 marca 2016 roku wpłynęło drogą elektroniczną do Zamawiającego następujące pytanie
w przetargu nieograniczonym na hurtowe dostawy gazu skroplonego lPG transportem wykonawcy,
znak sprawy: KPKM/lP/04/2016

Pytanie nr 1:
Zamawiający, zgodnie z rozdz. III pkt. 2.3 SIWZoraz 9 6 projektu umowy wymaga aby Wykonawca
udzielił min. 6-cio miesięcznej gwarancji na jakość dostarczonego gazu w zakresie zachowania
parametrów określonych w normach. Gwarancja ma obejmuje również elementy układu zasilania
silników i silniki w przypadku awarii związanej z nieodpowiednią jakością gazu w pojazdach
Zamawiającego i jego klientów.
Prosimy o odstąpienie od tego wymogu z uwagi na to, że zachowanie parametrów gazu
określonych w normach uwarunkowane jest również od sposobu i warunków przechowywania paliwa
LPG,dotyczy to zwłaszczaczystości zbiorników, na co Wykonawca nie będzie miał żadnego wpływu.
Także objęcie gwarancją elementów układu zasilania silników i silników w przypadku awarii
w pojazdach Zamawiającego i jego klientów jest nieuzasadnione biorąc pod uwagę, że układ
paliwowy i silnik w pojeździe mogą ulec awarii w wyniku wielu czynników niezależnych od jakości
paliwa lPG.
Ewentualnie wnosimy o dodanie zapisu, że nieodpowiednia jakość paliwa LPG musi zostać
potwierdzona dla każdego przypadku wynikami próbki LPGpobranej z autocysterny z reklamowanej
partii

zbadanej

przez akredytowane

laboratorium.

W

przypadku

awarii

technicznych,

przypisywanych złej jakości LPG, wyniki badania muszą także potwierdzać moźliwość wpływu
ewentualnej niezgodności z wymaganiami jakościowymi na zaistniałą usterkę.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
projektu umowy w zakresie dotyczącym udzielenia 6 - miesięcznej gwarancji na jakość dostarczanego
gazu skroplonego lPG w zakresie zachowania parametrów określonych w normach.

Pytanie nr 2:
Zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy świadectwo jakości
sporządzone przez akredytowane laboratorium. Świadectwo jakości musi dotyczyć partii towaru
opisanego w dokumencie wydania zewnętrznego. Na dokumencie wydania zewnętrznego musi być
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wpisany numer św. jakości.
W związku z tym, że Wykonawca
prosimy

o odpowiedź

stosuje w praktyce świadectwo

czy wzór świadectwa

zgodności oraz kartę nalewu

zgodności i karty nalewu,

stanowiące

załączniki

do

niniejszego pisma, będą spełniały wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający

informuje,

iż uzna przedstawiony

spełniające warunek przedstawienia

wzór świadectwa

zgodności oraz kartę nalewu jako

świadectwa jakości dostarczanego paliwa.
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