Środa Wlkp., dnia 21 stycznia 2014 r.

Postępowanie nr UK/1/2014

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE
UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa oleju napędowego.”
przez:
Usługi Komunalne sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 3
63 – 000 Środa Wielkopolska

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

1.

Pytanie Wykonawcy:

„ SIWZ – XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY pkt 2
zapis:
,,...Dopuszcza się możliwość zmiany cen w przypadku jej wzrostu lub obniżki u producenta. Podstawą
ewentualnej zmiany cen będzie oświadczenie producenta o zmianie ceny w stosunku do ceny z przetargu
lub informacja o zmianie cen paliw ogłoszona na stronie internetowej producenta....”
Proponujemy zmienić na:
Zmiana ceny będzie odpowiadała kwocie zmiany ceny ogłoszonej przez producenta. Potwierdzeniem
prawidłowości wprowadzonej nowej ceny będzie obowiązujący w dniu dostawy cennik producenta,
dostępny na stronach internetowych.
Zmiany ceny nie wymagają dla swojej ważności aneksu.
Uprzejmie wyjaśniamy, że zapis w obecnym brzmieniu (dopuszcza się możliwość) budzi wątpliwości.
Mechanizm zmiany cen musi być jednoznaczny.”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Mechanizm zmiany cen jest jednoznaczny. Każdorazowo, potwierdzeniem zmiany ceny u producenta jest
cennik producenta dostępny na stronie internetowej producenta. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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2.

Pytanie Wykonawcy:

„SIWZ: Prosimy o podanie minimalnej ilości, jaką przewiduje Zamawiający w jednorazowej dostawie?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.
3. Pytanie Wykonawcy:
„SIWZ – III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 2 ppkt 2
zapis:
,,....na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia,
Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa w szczególności świadectwo jakości
w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy)
zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko
kierowcy dokonującego załadunku cysterny...”
Proponujemy zmienić na:
Na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca
dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa w szczególności świadectwo jakości w oryginale
lub potwierdzonej kopii oraz wydruk z legalizowanego dystrybutora cysterny.
Uprzejmie wyjaśniamy, że dokumentem który możemy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą paliwa
to poza świadectwem jakości jest wydruk z dystrybutora cysterny.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Postanowienia SIWZ , w których wskazano dokumenty dotyczące jakości danej partii mają charakter
przykładowy i nie enumeratywny.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Pytanie Wykonawcy:
„ SIWZ – III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 5
zapis:
,,..Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie dostarczony i wlany do zbiorników
paliwa zamawiającego olej napędowy ( czyli fakturowanie nastąpi za olej napędowy zatankowany do
baków maszyn i pojazdów Zamawiającego)...”
Proponujemy zmienić na:
Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny. Ilość
wydanego paliwa przeliczana będzie automatycznie przez dystrybutor do temperatury referencyjnej 15ºC.
Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z dystrybutora cysterny. Do każdej dostawy –
faktury sprzedaży Wykonawca załączać będzie wydruki z legalizowanego dystrybutora cysterny
potwierdzone podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
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Zamawiający nie sprecyzował w jakiej temperaturze zamierza odbierać paliwo.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.
5. Pytanie Wykonawcy:
„SIWZ – III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 5
Zamawiający napisał:
,,..Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie dostarczony i wlany do zbiorników
paliwa zamawiającego olej napędowy ( czyli fakturowanie nastąpi za olej napędowy zatankowany do
baków maszyn i pojazdów Zamawiającego)...”
Prosimy o sprecyzowanie czy przedmiotem zamówienia jest dostarczanie paliwa do zbiorników
magazynowych czy do baków maszyn i pojazdów Zamawiającego?
Jaką pojemność ma zbiornik magazynowy?”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający przewiduje, że dostawy oleju napędowego będą wykonywane do zbiornika magazynowego o
pojemności 2500 litrów. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość
tankowania również bezpośrednio do baków pojazdów i maszyn.
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.
6. Pytanie Wykonawcy:
„§ 2 WZORU UMOWY
zapis:
,,.. 1. Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy z winy Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że olej
napędowy nie spełnia powszechnie ustalonych i obowiązujących parametrów jakościowych i ilościowych.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia, że olej
napędowy nie spełnia powszechnie ustalonych i obowiązujących parametrów jakościowych i ilościowych.
Zamawiający może odstąpić od umowy przez cały okres wykonywania umowy.
2. W przypadku stwierdzenia iż olej napędowy nie odpowiada wymaganiom jakościowym zgodnie z
obowiązującymi normami. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań laboratoryjnych paliwa
na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot umowy posiada wady, Wykonawca będzie
zobowiązany do dokonania na własny koszt jego wymiany na niewadliwy i naprawy skutków tych wad...”
proponujemy zamienić na poniższy:
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli dostawy oleju opałowego, będącego przedmiotem
umowy. Podstawą sprawdzenia jakości dostarczonego oleju opałowego będzie próbka paliwa pobrana z
autocysterny, przed spuszczeniem paliwa do zbiornika Zamawiającego. W przypadku sporu, co do jakości
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produktu, analizę próbki przeprowadzi niezależne laboratorium. Wynik badania sporządzony na piśmie z
podaniem uzasadnienia, będzie ostateczny i wiążący dla stron.
Koszt badania oleju opałowego ponosi Zamawiający - jeżeli jakość oleju jest zgodna z Polską Normą,
Wykonawca - jeżeli jakość oleju nie odpowiada Polskiej Normie.
Uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z Art 548 KC :
,,...z chwilą wydania rzeczy – paliwa – przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z rzeczą
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy...”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Przepis art. 548 kodeksu cywilnego ma charakter dyspozytywny, tym samym Strony w umowie mogą
odmiennie uregulować skutki . Dodatkowo zważyć należy, że postanowienia umowy przytoczone przez
Wykonawcę, odnoszą się do możliwości odstąpienia od umowy w ściśle określonych przypadkach.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Pytanie Wykonawcy:
„SIWZ – § 3 pkt 2, WZORU UMOWY
zapis:
,,..Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, po
zrealizowaniu i odebraniu partii towaru, na numer rachunku bankowego Wykonawcy.....”
proponujemy zmienić na:
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od dnia dostawy , na numer
rachunku bankowego Wykonawcy...................................
Uprzejmie wyjaśniamy:
Wykonawca wystawia fakturę w dniu dostawy i najpóźniej następnego dnia wysyła pocztą, jednak nie ma
wpływu na to w jakim czasie poczta dostarczy przesyłkę.
PONADTO:
Alternatywnie proponujemy Państwu wygodny system dostarczania faktur VAT w formie elektronicznej.
Faktura elektroniczna jest dokumentem o takiej samej wartości pod względem skutków prawnych co
oryginał, duplikat lub korekta faktury wystawionej w formie papierowej. E-faktura jest wystawiana i
przesyłana nabywcy w formie elektronicznej, autentyczność jej pochodzenia i integralność treści jest
zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokument ten można przechowywać w formie
elektronicznej lub po wydrukowaniu papierowej.
Faktura elektroniczna niesie wiele korzyści dla każdej ze stron.”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Pytanie Wykonawcy:
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„ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
Mając na uwadze Państwa zapisy w SIWZ, oraz we wzorze umowy dotyczące sposobu wyliczenia ceny
ofertowej, oraz jej przyszłych zmian obliczanych w oparciu o bazę cenową producenta wnosimy o:
- ujednolicenie jednostek cenowych przedstawionych w Państwa zamówieniu publicznym z cennikiem
producenta, poprzez zmianę ceny za olej napędowy z ceny w zł za litr na cenę w zł za 1 m3 (1000 ltr).
Cena w zł/m3 spełnia warunek zachowania proporcjonalności w liczeniu i dokumentowaniu zmiany cen u
producenta zarówno w odniesieniu do podwyżki jak i obniżki ceny w trakcie trwania umowy (zapis §3
wzoru umowy). Ponadto wyjaśniamy, że ustalenie ceny sprzedaży wyrażonej w zł za litr nie koresponduje
z cennikiem producenta, który przedstawia swoje ceny w zł za 1m3.
W związku z powyższym proponujemy zmianę jednostki:
z ceny w zł za litr na: cenę w zł za 1 m3 (1000 ltr).”
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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