
 

Ostróda, dn. 06.02.2020 r. 

Zamawiający: 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o.o.  

ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda 

 

Do wiadomości  

uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania na hurtowy zakup wraz z  dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw 

Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie. 

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/ZOE/16/2019 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

 

Zamawiający, Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o.o. , działając na podstawie art. 38 ust. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.), 

przedstawia poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi 

wyjaśnieniami, tj.: 

 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy punktu 3) w tabeli 2 ustępu 10 paragrafu 6 SIWZ oraz punktu b) w ustępie 3 załącznika 1 

do SIWZ. 

Z dniem 01 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Uchwalona ustawa przewiduje skrócenie terminów 

zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – do 

maksymalnie 30 dni. 

Czy w związku z wejściem w życie przywołanej powyżej ustawy Zamawiający zmieni parametry 

kryterium „Termin płatności”, tak aby maksymalny termin płatności nie przekraczał 30 dni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert „Termin płatności” 

poprzez zastosowanie nowych wartości wraz z następującą punktacją: 

 30 dni - 20 pkt. 

 21 dni - 0 pkt 

Z uwagi na dokonaną modyfikację Zamawiający wydłuża także termin na składanie ofert do dnia 

14.02.2020 r. 

 

Pytanie nr 2: 

Odnosząc się do treści SIWZ str 6 par 1, p. 1, pp d.  



 

 

" Jeżeli Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, uchyla się od zawarcia umowy lub 

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, 

czy nie podlega wykluczeniu..." 

Prosimy o wyjaśnienie o jakiej formie zabezpieczenia jest mowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wzmianka o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy została 

zamieszczona w treści SIWZ omyłkowo. Z tego względu Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

§3 ust. 1 lit. d SIWZ 


