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WYJAŚNIENIE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z przetargiem nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju
napędowego, CPV 09134100, ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
z dnia 10 marca 2015 r., Nr 2015/S 048-084156, Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia
10 marca 2015 r., Nr 51926 – 2015), jeden z oferentów zwrócił się o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dwóch pismach, które wpłynęły do
zamawiającego w dniach 27 i 30 marca 2015 r., o treści:
„1. Ad. SIWZ oraz wzoru umowy:
W związku z tym, że cena producenta (PKN ORLEN S.A., LOTOS S.A.) podawana jest
w zł/1000 litrów (zł/m3), jak również rozliczenie sprzedaży na rynku krajowym odbywa się
w jednostce zł/m3 czy dopuszczają Państwo możliwość przyjęcia takiego systemu ustalania
ceny? W przypadku stosowania ceny wyrażonej w zł/litr z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku pojawia się konieczność zaokrąglania cen zarówno w górę jak i w dół, co może
narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty związane z zaokrąglaniem ceny w górę.
2. Ad. §2 ust.3 wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zamówienia składane były od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 12.00?
3. Ad. §4 ust.5 wzoru umowy:
Czy Zamawiający rozważy możliwość zmiany formy płatności, w taki sposób, aby termin
liczony był od daty dostawy lub wystawienia prawidłowej faktury VAT, wskutek czego
strony umowy unikną nieporozumień dotyczących terminowości wpłat?
4. Ad. §6 ust.1 wzoru umowy:
Na jakiej podstawie Zamawiający określi, że dostarczony produkt jest złej jakości, o czym
mowa w § 6 ust.1?
5. Ad. SIWZ oraz wzoru umowy:
Czy zamawiane paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów
własnych? Jeśli nie, to czy Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót olejem
napędowym wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z Ustawą z dnia 10
kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn.
zm.) Wykonawca posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi nie może zawierać umów
kupna-sprzedaży paliw ciekłych z przedsiębiorstwami, które nie posiadają stosownej koncesji
w przypadkach, gdy taka koncesja jest wymagana.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ew. wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji,
o której mowa w §4 ust.5 wzoru umowy, przynajmniej do 7 dni (standardowo przyjęta
procedura rozpatrywania reklamacji trwa do 14 dni)?
7. Zamawiający wymaga, aby świadectwo legalizacji cysterny realizującej dostawę było
wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą cząstkową. Z reguły w/w
dokumenty legalizacyjne wystawiane są z datą ważności na co najmniej 24 miesiące. Czy
Zamawiający dopuszcza taką możliwość?”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zamawiający udziela niniejszego
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Ad. 1
Nie.
Zamawiający będzie rozliczał się za dostarczany produkt w jednostce zł/dm 3, stosując
zaokrąglenie ceny cen PKN Orlen do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami
określonymi w § 3 ust. 4 wzoru umowy.
Ad. 2
Tak.
Zamawiający wyraża zgodę, aby zamówienia składane były od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1200.
Ad. 3
Nie.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany postanowień SIWZ dotyczących formy płatności.
Bieg terminu płatności faktury będzie się rozpoczynał z chwilą dostarczenia faktury
Zamawiającemu przez Wykonawcę faksem, e-mailem lub pocztą.
Ad. 4
Podstawą określenia, że dostarczony produkt jest złej jakości, będzie wyłącznie negatywny
wynik badania przeprowadzonego przez laboratorium produktów naftowych posiadające
stosowny certyfikat akredytacji.
Ad. 5
Nie.
Zamawiane paliwo nie będzie wykorzystywane przez zamawiającego wyłącznie dla celów
własnych. Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót olejem napędowym wydaną
przez Urząd Regulacji Energetyki, ważną do 2024 r.
Ad. 6
Tak.
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji, o której mowa
w § 6 ust. 3 wzoru umowy, do 7 dni.
Ad. 7
Tak.
Zamawiający wyraża zgodę na przedkładanie przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy
świadectwa legalizacji licznika cysterny paliwowej, o którym mowa w § 5 ust. 5 wzoru
umowy, wystawionego nie wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed dostawą
cząstkową.
Zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu.

