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ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle 

NIP 749-208-69-32   REGON 161411646   KRS 0000395147 
tel. 77 4835252, e-mail sekretariat@mzkkk.pl  

 
Nr sprawy ZP/TR/14/2021                                                                      Kędzierzyn – Koźle, 20.01.2022 r. 

 
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 
numerem 2021/S 252-671666 
Dotyczy postępowania pod nazwą: 
 

„Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  
w Kędzierzynie - Koźlu sp. z o.o.” 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców dotyczącymi zapisów treści SWZ, działając na 
podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.), zwanej dalej „Pzp” przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy oleju 
napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o.”: 
 

Pytanie nr 1 z dnia 17.01.2022 r. 

Wykonawca zwraca się prośbą o zmianę zapisu postanowienia umowy par. 5 pkt. 2. „zapłata następować 

będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty dostawy” i nadać mu 

nowe brzmienie „ zapłata następować będzie na podstawie faktur wystawionej przez Wykonawcę, 

w ciągu 14 dni od daty dostawy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy. 

 
 

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

na 14 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na  

6 dni przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert  

(art. 135 ust. 2 i 3 Pzp). 

Zgodnie z art. 135 ust. 6 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.mzkk-kozle.com.pl/bip/index.php?id=286 

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz, 

b) wyjaśnienia Zamawiającego treści SWZ. 

− bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. 

 


