ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017
DOSTAWA ALKOHOLU ETYLOWEGO POCHODZENIA ROLNICZEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW CZ. 3
1. § 3 pkt. 5.
Zastrzegacie sobie Państwo prawo do przeprowadzenia badania zawartości suchej masy przed
rozładunkiem cysterny z towarem. Z naszych doświadczeń wynika, iż takie badanie trwa ok. 8 godzin.
Proszę o informację czy zakładacie Państwo postój cysterny w w/w czasie w oczekiwaniu na
rozładunek, ponieważ taka informacja jest nam niezbędna do skalkulowania kosztów transportu,
ponieważ standardowy czas rozładunku wynosi 3 godziny.
Jeśli przedmiotowe badanie zajmie Państwu mniej czasu wówczas prosimy o informację ile takie
badanie u Państwa trwa oraz jaki maksymalny czas przewidujecie na rozładunek cystern.
Badanie suchej pozostałości nie jest parametrem rutynowym przed rozładunkiem. Badanie nastąpi
przed rozładunkiem w sytuacji, kiedy będą ku temu przesłanki w postaci np. granicznego wyniku
przedmiotowego parametru stwierdzonego po przyjęciu wcześniejszej partii.
2. § 4 pkt. 1
Brak szczegółowych zapisów o harmonogramie dostaw, systemie potwierdzania zamówień oraz
wyprzedzenia z jakim należy składać zamówienia.
Proszę o informację czy jesteście Państwo skłonni wprowadzić stosowne zmiany oraz doprecyzować
dzienne i tygodniowe wielkości dostaw na minimum 7 dni przed planowaną dostawą
Zamawiający dopuszcza możliwość określenia wielkości dostaw wskazywanych każdorazowo
zgodnie z § 4 pkt. 1 z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. Wielkości dostaw każdorazowa będą
konsultowane co do możliwości Wykonawcy w tym zakresie, z tym że realizacja dostaw w całości
musi zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie obowiązywania umowy tj. do 30
kwietnia 2017.
3. § 7
Nie zostały przewidziane kary za nieodebranie towaru w ustalonych zamówieniami terminach oraz
niewywiązanie się z objętych umową ilości towaru przez Zamawiającego.
Czy jesteście Państwo skłonni wprowadzić zmiany w umowie równoważące kary przewidziane dla
Kupującego za niewywiązanie się z warunków umowy.
Sposób postępowania w przypadku wystąpienia sporów w obrębie nienależytego wykonania
umowy przez którąkolwiek ze Stron przewiduje § 9 pkt. 3 umowy.
4. § 7 pkt. 2
Prosimy o potwierdzenie czy dobrze rozumiemy zapis, że realizacja dostaw w całości oznacza
dostarczenie ilości umownej towaru w terminie obowiązywania umowy tj. do 30 kwietnie 2017.
Prosimy o potwierdzenie.
Tak
5. Czy dopuszczacie Państwo wydłużenie terminu składania ofert, jeśli tak prosimy o podanie
ostatecznego terminu złożenia oferty.
Nie
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