Pawłowice, dnia 16-07-2019r.
Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania.

Numer sprawy: 145/2019
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy ,,Paliwo płynne – olej
napędowy Ekodiesel lub równoważny”
1.

Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych prosimy o dodanie do
umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści):
„Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami i energią
w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”], zaś:


Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011

zakupione od Wykonawcy przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji faktycznej/prawnej w tym
przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej
zmiany.
W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na terytorium Polski lub wywozowi i
odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na
obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania
Wykonawcy o jej uzyskaniu.
Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez
Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.
W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby własne, w szczególności
w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez wymaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z
zagranicą paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek
naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez
Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu
hurtowego paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”
2. Czy zbiornik Zamawiającego posiada i będzie posiadać w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?
3. Prosimy o potwierdzenie, iż rozliczenie ilości dostaw oraz fakturowanie będzie następować na podstawie licznika zainstalowanego
na autocysternie w temperaturze referencyjnej 15 stopni C?
4. Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009r. w sprawie
sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1035)?
5. Czy Zamawiający będzie wymagał również dostaw oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych tzw.,
,,olej arktyczny”?
6. Prosimy o określenie częstotliwości dostaw w miesiącu.
7. W przypadku dostaw paliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do
Umowy zapisu ,, zamówienia szczegółowe na dostawę ON przekazywane będą Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub drogą
elektroniczną od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy do godz. 12.00. Zamówienia składane po
godz. 12.00 traktowane będą jako złożone następnego dnia roboczego.?
8. Dot. 5.4 SIWZ. Prosimy o doprecyzowanie czy wraz z Ofertą, Jedzem oraz dokumentami wymienionymi w pkt. 5.4.1, 5.4.2 oraz
5.4.3, Wykonawca ma także złożyć Koncesję na obrót paliwami płynnymi i kopie aktualnego wykazu prowadzonego przez
Ministerstwo Finansów, podmiotów dokonujących dostawy towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną? Czy wymienione powyżej
dokumenty mają być złożone na późniejsze wezwanie Zamawiającego?
9. Dot. 5.4.2 i 5.4.3 SIWZ . Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Wykonawca wraz z Ofertą ma złożyć
oświadczenie potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków lub opłat oraz oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wobec Wykonawcy
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne.? Czy Zamawiający ma na myśli aby Wykonawca załączył do Oferty zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert oraz zaświadczenia właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert?
10. W nawiązaniu do pkt.5.2 Warunki udziału ppkt 5.2.1 pkt 2) SIWZ, proszę o doprecyzowanie w jakiej wysokości winna być
wniesiona kaucja gwarancyjna przez Wykonawcę, o której mowa w art.105 b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., poz.1054 z późn.zm)
11. Prosimy o potwierdzenie iż, marża/upust ma być wyrażona w zł/m3.
12. Dot. & 8 i & 9 Wzoru Umowy. Prosimy o doprecyzowanie czy kara pieniężna w wysokości 10% wartości niedostarczonego towaru,
dotyczy kwoty netto czy brutto?
13. Czy pobór próbek będzie dokonywany przy każdej dostawie?
14. Dot. & 5 Wzoru Umowy. Zamawiający pisze ,,W przypadku stwierdzenia odchylenia od norm określonych w & 1, Zamawiający
może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w okresie tygodnia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
modyfikację zapisu który otrzymałby brzmienie ,,Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez
wypowiedzenia w okresie tygodnia, w przypadku trzykrotnej wadliwej dostawy paliwa, potwierdzonej przez niezależne akredytowane
laboratorium. Czy Zamawiający wyrazi na to zgodę?
15. Dot. & 9 Wzoru Umowy. Czy Zamawiający ma na myśli 10% wartości niedostarczonego zamówienia?
16. Dot. & 7 umowy. Zamawiający pisze ,,Pod pojęciem nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się nienależyte
wykonanie całości lub części zamówienia polegające na uchybieniu w rodzaju, ilości, jakości, dotrzymania terminu wykonania
umowy. Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu, jakie opóźnienie będzie traktowane jako niedotrzymanie terminu.
17. Dot. & 5 Umowy. Który mówi ,,Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości dostarczonej partii towaru. W przypadku
stwierdzenia odchylenia od norm określonych w & 1: Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez
wypowiedzenia w okresie tygodnia, Dostawa partii oleju napędowego nastąpi przez Wykonawcę na własny koszt, Zamawiający
będzie zwolniony z zapłaty za zakwestionowaną partię oleju napędowego” Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego czy przy
każdej dostawie będą pobierane próbki z paliwem, czy wyrywkowo Zamawiający będzie dokonywał poboru próbek i przekazywał do
analizy do niezależnego akredytowanego laboratorium, tak aby wynik był rzetelny i w razie potwierdzonych odchyleń od norm
określonych w & 1 Umowy, i wtedy ewentualnie Zamawiający mógłby wywodzić z tego skutki prawne. W paragrafie tym mowa jest
iż, dostawa partii oleju napędowego nastąpi przez Wykonawcę na własny koszt. Czy mowa jest tutaj o kolejnej partii paliwa, którą ma
Wykonawca dostarczyć?
18. Dot. & 3 Wzoru Umowy. Prosimy o podanie w Umowie adresu mailowego z którego przesyłane będą zamówienia oraz wskazanie
osoby odpowiedzialnej za zamawianie paliw tak aby Wykonawca miał pewność że zamówienie pochodzi od upoważnionej do tego
osoby.
19. Dot & 5 Wzoru umowy. Prosimy o modyfikację zapisu ,,Zamawiający w obecności Wykonawcy pobierze kontrpróbę i będzie ona
przechowywana przez Zamawiającego”
20. Dot. & 6 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu który otrzymałby brzmienie ,,Zamawiający zobowiązuje się
dokonać zapłaty należności przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze Vat w terminie do 30 dni od daty
dostawy zamówionej partii paliwa”
21 Dot. & 8 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Umowy zapisu umożliwiającego odstąpienie od umowy
przez Wykonawcę w sytuacji naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego i naliczenie kary umownej, tak aby zachować
symetrię Stron Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?
22. Dot. & 3 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie czy pełna ilość zamówionego to 300 m3 czy 260 m3?

