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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dotyczy postępowania na:

„Dostawy  oleju  napędowego  dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacyjnego  w 
Kędzierzynie – Koźlu”

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

W  związku  z  otrzymanymi  zapytaniami  od  Wykonawców,  dotyczącymi  zapisów 
SIWZ, działając na podstawie art.  38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  113,  poz.  759  z  póź.  zm.)  przekazujemy 
wyjaśnienia  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu”:

Pytanie nr 1 z dnia 25.06.2012 r.
Ad.  §   1  ust.  3  oraz  §  2  wzoru  umowy:  Prosimy  o  uzupełnienie  informacji  na  temat  
częstotliwości cząstkowych dostaw oleju napędowego „standardowego” i oleju napędowego 
”o  polepszonych  właściwościach  niskotemperaturowych”  oraz  o  podanie  wielkości 
pojedynczej  dostawy.  Proponujemy  również,  aby  zapotrzebowania  były  składane  przez 
Zamawiającego do godz. 10.00 przynajmniej na dwa dni przed terminem jego realizacji, w 
przypadku dostawy niecałocysternowej (tj. poniżej 30 m3).
Czy  Zamawiający  ewentualnie  dopuszcza  możliwość  przekazywania  zamówień  na  olej 
napędowy  poprzez  aplikację  informatyczną  E-HURT  ?  E-HURT  (elektroniczna  obsługa 
klienta) to aplikacja informatyczna umożliwiająca klientom bezpieczne składanie zamówień 
na dostawy paliwa. Zapewnia dostęp do informacji  finansowych (przelew, faktury).  Dane 
przechowywane są zgodnie z przyjętymi standardami zabezpieczeń, a indywidualny login 
i hasło uniemożliwiają dostęp do aplikacji nieupoważnionym osobom.

Odpowiedź:

 Zamawiający  nie  jest  w  stanie  precyzyjnie  określić  zarówno  częstotliwości  jak 
i konkretnych wielkości poszczególnych dostaw realizowanych w wykonaniu umowy, gdyż 
będą one uzależnione od rzeczywistego zapotrzebowania, którego nie da się przewidzieć.  
Z  tego  względu  zamawiający  odmawia  dokonania  proponowanego  uzupełnienia  treści 
wzoru umowy. Odnośnie wniosku dotyczącego  wskazania że zamówienie ma być złożone 



do  godziny  1000  przynajmniej  na  dwa  dni  przed  terminem  jego  realizacji,  zamawiający 
podnosi,  że  takie  doprecyzowanie  byłoby  z  jego  punktu  widzenia  niekorzystne.  Z  tych 
względów  zamawiający  odmawia  dokonania  proponowanych  uzupełnień  treści  wzoru 
umowy.  Ewentualne  ustalenie  (sprecyzowanie)  formy  w  jakiej  dokonywane  będzie 
zamówienie, może być przy zgodnej woli stron, wprowadzone do treści zawieranej umowy 
bez potrzeby zmiany wzoru załączonego do SIWZ. Tego typu modyfikacja będzie miała 
charakter zmiany nieistotnej w stosunku do treści oferty na podstawie której nastąpi wybór  
wykonawcy. 

 Pytanie nr 2 z dnia 25.06.2012 r.

Ad. § 3 wzoru umowy: Proponujemy rozwinięcie § 3 wzoru umowy o następujący zapis: 
„Ilość produktu będąca podstawą do wzajemnych rozliczeń będzie wynikała z dokumentów 
wydawczych (raportów nalewu), sporządzanych na podstawie pomiarów na legalizowanych 
urządzeniach  wydawczych  z  bazy  paliw  Wykonawcy  w  których  dokonywana  będzie 
ekspedycja  produktów.  Taka  ilość  zamieszczana  będzie  na  fakturze.  Dodatkowo 
Zamawiający dokonywałby pomiaru dostarczonego produktu w swojej  bazie.  Ewentualne 
reklamacje  ilościowe  Zamawiający  składałby  do  Wykonawcy  (z  zachowaniem wszelkich 
formalnych uregulowań w tym zakresie)  W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego 
ubytku  wynoszącego  powyżej  0.6  % dla  zbiorników leżących,  wartości  deklarowanej,  z 
raportu  nalewu,  a  ilością  faktyczną  dostarczoną  w  temperaturze  referencyjnej  150  C 
(dopuszczalny  błąd  przy  pomiarze  ilości  paliwa  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać 
zbiorniki  pomiarowe  oraz  szczegółowego  zakresu  badań  i  sprawdzeń  wykonywanych 
podczas prawnej  kontroli  metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ( Dz. U 2008.21. 
125).

Odpowiedź:

Zamawiający  podnosi,  że  zasady wynikające  z  przepisów ogólnie  obowiązujących  mają 
zastosowanie w uregulowanym przez nie zakresie, niezależnie od tego czy odpowiednie 
zapisy  zostały  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy.  Ponadto  podobnie  jak  w 
przypadku odpowiedzi na pytanie nr 2, doprecyzowanie treści umowy w zakresie w jakim 
nie  będzie  stanowiło  zmiany  istotnej  w  stosunku  do  treści  oferty  na  podstawie  której 
dokonany wybór wykonawcy, może nastąpić (przy zgodnej woli stron) w każdym czasie.

 
Pytanie nr 3 z dnia 25.06.2012 r.

Zamawiający żąda aby dostawy oleju były każdorazowo dokumentowane w dniu dostawy 
poprzez załączenie do dokumentów dostawy wydruku z cenami ogłaszanymi w internecie 
na  stronie  producenta.  Czy  dla  ograniczenia  liczby  dokumentów dostarczanych  wraz  z 
dostawą paliwa można odstąpić od tego warunku, z uwagi na fakt, że wspomniane ceny 
paliw są codziennie w sposób powszechnie dostępny na stronie internetowej producenta – 
PKN ORLEN S.A. ?

Odpowiedź:



Zamawiający podtrzymuje wymóg dołączania do faktury,  wydruku ze strony internetowej 
producenta paliwa,  zawierającego informację o cenie producenta, obowiązującej w dniu 
dostawy oleju napędowego objętego daną fakturą.

Pytanie nr 4 z dnia 25.06.2012 r.
Od jakiej  wartości danej dostawy   będzie liczona kara przewidziana w § 8 ust. 1 wzoru 
umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

Odpowiedź:
Wartością danej dostawy jest cena brutto, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za 
dostarczony w jej ramach olej napędowy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz.1050 z późn. zm.) – ceną jest wartość  wyrażona w 
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar 
lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,  
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Pytanie nr 5 z dnia 25.06.2012 r.
Ad. § 9 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu „W przypadku dostawy oleju 
napędowego nieodpowiedniej jakości …….” I zastąpienie go nowym brzmieniem: „W 
przypadku dostawy oleju napędowego nieodpowiadającemu pod względem jakościowym 
wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008r.

Odpowiedź:
Zamawiający odmawia dokonania proponowanej zmiany zapisu § 9 umowy z uwagi na to, 
że załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 z późn. zm.) nie określa 
wszystkich wymagań jakościowych jakim powinien odpowiadać olej napędowy stosownie do 
zapisów zawartych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


