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WYJAŚNIENIE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z obwieszczeniem o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości
zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 443.000 EURO, wysłanym przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. w dniu
27 lutego 2019 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (opublikowanym:
Dz.U./S S43 01/03/2019 99183-2019-PL), jeden z Wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w piśmie, które wpłynęło do
Zamawiającego w dniu 15 marca 2019 r., o treści:
„Dot.: postępowania o udzielenie publicznego zamówienia sektorowego na sukcesywne
dostawy oleju napędowego
Działając na podstawie art. 38, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), (nazwa Wykonawcy) zwraca
się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania lub dokonanie modyfikacji treści
SIWZ:
1. Dot. SIWZ rozdział III punkt 2:
W okresie zimowym Zamawiający przewiduje zakupić w trakcie trwania niniejszego
zamówienia olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych,
w związku z powyższym wnioskujemy o:
 określenie przewidywanych ewentualnych ilości ONA2,
 potwierdzenie, że cena będzie wyznaczana w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego
produktu,
 rozdzielenie cen/opustów dla obu produktów. Z uwagi na fakt, że cena sprzedaży oleju
napędowego standardowego i oleju napędowego o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych bardzo się różni, jak również w związku z awizacją tych
produktów z innych baz magazynowych, a co za tym idzie dużymi różnicami w kosztach
transportu, nie jest zasadne, aby dla całości zamówienia, obejmującego w istocie dwa
rodzaje olejów napędowych, zastosować jeden opust.
2. Dot. SIWZ rozdział XVI punkt 6:
Bardzo prosimy o doprecyzowanie okresu rękojmi. Czy termin 30 dni wskazany w umowie
w §8 ust. 5, Wykonawca może przyjąć za termin maksymalny, po jakim Zamawiający dokona
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 151 ustawy
Pzp?
3. Dot. wzoru umowy §2 ust. 2:
 Prosimy o doprecyzowanie, iż zamówienia będą przesyłane do Wykonawcy w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 12.00, a zamówienia złożone po
godzinie 12.00 uważa się za złożone dnia następnego.
 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli Wykonawca nie będzie potwierdzał
przyjęcia zamówienia paliwa w tym samym dniu do godz. 14:00, a zamówienie uzna za
prawidłowo złożone, jeśli Zamawiający wyśle zapotrzebowanie na wskazany przez
Wykonawcę adres email i fax?

4. Dot. wzoru umowy §3 ust. 3:
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.
5. Dot. wzoru umowy §4 ust. 1:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia
8 marca 2013 r. (Dz.U. 2016.684 z późn. zm) termin zapłaty określony w umowie nie może
przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Wskazujemy przy tym, że nie
zachodzą żadne szczególne elementy ani właściwości umowy, które uzasadniałyby
wydłużenie terminu płatności ponad 30 dni. Prosimy wobec powyższego o dokonanie zmiany
warunków SIWZ oraz umowy w ten sposób, aby termin płatności 60 dniowy zastąpić
30-dniowym terminem płatności. Nadmieniamy, że zgodnie art. 8 ust. 4 tej ustawy
w przypadku jeśli brak jest obiektywnego uzasadnienia dla wydłużenia terminu płatności to
wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni liczonych od dnia
doręczenia dłużnikowi faktury potwierdzającej dostawę towaru przysługują odsetki za
opóźnienie w transakcjach handlowych (w wysokości równej sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych) nawet jeśli umowa
przewidywała termin płatności dłuższy niż 30 dni. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość
skrócenia terminu płatności z 60 do 30 dni liczonego od daty wystawienia faktury bądź daty
dostawy?
6. Dot. §4 ust. 2 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? Ewentualnie, czy
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (e-faktura) na
wskazany przez siebie adres e-mail?
7. Dot. §4 ust. 4 wzoru umowy:
Czy Zamawiający zaakceptuje termin zapłaty rozumiany jako wpływ środków na konto
bankowe Wykonawcy.
8. Dot. wzoru umowy §5:
Czy w odniesieniu do powyższego zapisu, Zamawiający będzie pobierał i przechowywał
próbki zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 1.09.2019 (Dz. U.
2014.1035)?
9. Dot. §5 ust. 4 wzoru umowy:
Zamawiający będzie przechowywał próbki dostarczonych przez Wykonawcę paliw
odpowiednio przez okres 8 lub 5 kolejnych dostaw w zależności od lokalizacji. Z uwagi na
zmienię właściwości fizyko – chemicznych próbek oraz bieżącego wyczerpywania się paliwa
w bazach Zamawiającego, w ocenie Wykonawcy bezcelowe jest przechowywanie przez
Zamawiającego takiej ilości próbek. Wykonawca proponuje zachowanie po dwóch próbek
z dwóch ostatnich dostaw dla każdej z trzech lokalizacji.
10. Dot. §7 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy:
Prosimy o wykreślenie słów „w szczególności” oraz dopisanie lit. c) o treści „zwłoki
w zapłacie faktur VAT w stosunku do ustalonego w umowie terminu płatności powyżej 7 dni.
11. Dot. §7 ust. 4 wzoru umowy:
Proponujemy zmniejszenie ilości dostaw za które Zamawiający pozostaje w zwłoce,
uprawniających Wykonawcę do wstrzymania realizacji umowy – z czterech do dwóch.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający udziela niniejszego
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Ad. 1. Dot. SIWZ rozdział III punkt 2:
Zamawiający wymaga złożenia oferty na dostarczanie oleju napędowego „standardowego”
o parametrach określonych w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.
poz. 1680), którego gatunek będzie odpowiedni do pory roku i panujących warunków
temperaturowych w zakresie temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego
filtru, tj. wymagane będzie dostarczanie tzw. oleju letniego od 16 kwietnia do 30 września
(temperatura zablokowania zimnego filtru nie wyższa niż 00C), przejściowego od 1 marca
do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada (temperatura zablokowania zimnego
filtru nie wyższa niż -100C) oraz zimowego od 16 listopada do końca lutego (temperatura
zablokowania zimnego filtru nie wyższa niż -200C). Z tych względów Zamawiający wymaga
określenia ceny wyłącznie w odniesieniu do ceny oleju napędowego Ekodiesel.
Olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (temperatura
zablokowania zimnego filtru nie wyższa niż -320C) może być dostarczony wyłącznie na
podstawie zamówienia złożonego na ten gatunek paliwa. Cenę wyznaczoną w oparciu o cenę
hurtową producenta dla tego produktu, Wykonawca określi na fakturze. W okresie
obowiązywania ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.,
Zamawiający nie składał zamówień na dostawy oleju napędowego „o polepszonych
właściwościach niskotemperaturowych”.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w treści § 1 ust. 1 wzoru umowy
zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Ad. 2. Dot. SIWZ rozdział XVI punkt 6:
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia (zakończenia okresu obowiązywania umowy) i uznania go
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Wykonawca może przyjąć ten termin za
maksymalny.
Ad. 3. Dot. wzoru umowy §2 ust. 2:
 Zamówienia będą przesyłane do Wykonawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. od 700 do 1200. Zamówienia złożone po godzinie 1200 Wykonawca może uważać
za złożone dnia następnego, chyba, że pomimo przekroczenia przez Zamawiającego
terminu przesłania zamówienia zgodzi się na dostarczenie oleju napędowego w dniu
wskazanym w tym zamówieniu.
 Z uwagi na konieczność prowadzenia działalności transportowej w sposób ciągły,
w szczególności liczne zobowiązania umowne, Zamawiający nie wyraża zgody na
rezygnację z zobowiązania Wykonawcy do potwierdzania przyjęcia zamówienia paliwa.
Ad. 4. Dot. wzoru umowy §3 ust. 3:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjęcia systemu ustalania ceny w jednostce zł/m 3.
Cenę jednostkową oferty należy podać w jednostce zł/m 3, ale w trakcie realizacji zamówienia
stosowana będzie cena za 1 dm3 produktu. Przekształcanie ceny za 1 m3 do ceny za 1 dm3
przy zastosowaniu wskazanej w § 3 ust. 4 wzoru umowy tzw. metody Gaussa (jeśli odrzucaną
cyfrą będzie cyfra 5, zaokrąglenie nie nastąpi automatycznie w górę, ale w stronę do cyfry
parzystej albo do cyfry 0) skutkować będzie neutralnym bilansem kosztów zaokrąglania
– statystycznie powinno ono następować równie często w górę, co w dół.
Ad. 5. Dot. wzoru umowy §4 ust. 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany warunków SIWZ oraz umowy w ten
sposób, aby termin płatności 60-dniowy zastąpić 30-dniowym terminem płatności. Zgodnie

z posiadaną interpretacją prawną, określony w umowie termin zapłaty przekraczający 30 dni
nie jest niezgodny z postanowieniami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych.
Ad. 6. Dot. §4 ust. 2 wzoru umowy:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę określenia daty rozpoczęcia biegu terminu
płatności – na datę dostawy lub wystawienia prawidłowej faktury VAT.
W celu uniknięcia nieporozumień dotyczących terminowości wpłat, na żądanie Wykonawcy
Zamawiający zgodzi się przekazywać mu informacje dotyczące dat otrzymywania
poszczególnych faktur.
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (e-faktur) na
wskazany przez siebie adres e-mail.
Ad. 7. Dot. §4 ust. 4 wzoru umowy:
Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie za dzień zapłaty daty wpływu środków na konto
bankowe Wykonawcy.
W celu uniknięcia nieporozumień dotyczących terminowości wpłat, na żądanie Wykonawcy
Zamawiający zgodzi się przekazywać mu informacje dotyczące dat dokonywania zapłaty
poszczególnych faktur.
Ad. 8. Dot. wzoru umowy §5:
Zamawiający będzie pobierał i przechowywał próbki zgodnie z przepisami prawa, w tym
aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r.
w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1035).
Ad. 9. Dot. §5 ust. 4 wzoru umowy:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości przechowywanych próbek produktu.
Ad. 10. Dot. §7 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści § 7 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy, polegające
na wykreśleniu słów „w szczególności” oraz dopisaniu lit. c o treści „zwłoki w zapłacie faktur
VAT w stosunku do ustalonego w umowie terminu płatności powyżej 7 dni.”
Ad. 11. Dot. §7 ust. 4 wzoru umowy:
Z uwagi na konieczność prowadzenia działalności transportowej w sposób ciągły,
Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość wstrzymania przez Wykonawcę realizowania
dostaw w razie pozostawania przez Zamawiającego w zwłoce z zapłatą za mniej niż cztery
zrealizowane pisemne zamówienia dostawy cząstkowej oleju napędowego.
W związku z treścią udzielonych wyjaśnień (Ad. 1.), zmianie ulega treść SIWZ.
Jednocześnie informuje się Wykonawców o dokonanej zmianie SIWZ w zakresie
cz. VIII ust. 4 (treść zmiany w odrębnym piśmie).
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

