KL.271.04.16_ODPOWIEDZI na PYTANIA
Dot. Przetargu nieograniczonego pn. "DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW I SPRZĘTU" ogłoszonego
w BZP nr 332183-2016 w dniu 28.10.2016.
1. Czy Zamawiający doprecyzuje wskazane parametry oleju napędowego do wymogów określonych w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz.1680)?
Zamawiający wskazał dla oleju napędowego wymaganą temperaturę zapłonu min. 56°C – olej napędowy
Wykonawcy jest zgodny z obowiązującą normą, w której temperatura zapłonu wynosi powyżej 55°C.
Odpowiedź:

Zamawiający uzna, że oferowany olej napędowy o temperaturze zapłonu powyżej 55°C, jest olejem równoważnym
do oleju określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Czy w przypadku wyboru Wykonawcy stosującego karty paliwowe Zamawiający zaakceptuje termin ich
wydania do 10 dni od zawarcia umowy? Wykonawca wyjaśnia, że karty i kody PIN są wysyłane po
zawarciu umowy pod warunkiem otrzymania niezbędnych danych (np. wykazu pojazdów). Karty nowe
zamawiane w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca dostarcza w terminie do 7 dni od zgłoszenia
zapotrzebowania na nową kartę.
Odpowiedź:

TAK zaakceptujemy takie zasady.

3. Czy Zamawiający przeanalizuje możliwość wydłużenia dopuszczalnej odległości stacji paliw do 4,5km od
swojej siedziby? Wykonawca zapewnia, że posiada stację paliw oddaloną o 3 km od siedziby
Zamawiającego, jednak dojazd drogami publicznymi wymaga pokonania 4,5km. Dojazd przekraczający
dopuszczalną odległość o zaledwie 500m nie spowoduje zwiększonego nakładu czasu – ze swojej
siedziby Zamawiający ma do wyboru trzy optymalne trasy, a szacowany czas dojazdu nie przekroczy
10 min (z uwzględnieniem godzin o natężonym ruchu). Wyrażenie zgody pozwoli Zamawiającemu na
otrzymanie większej liczby ofert, a korzyść płynąca z otrzymania tańszej oferty może znacznie
przekroczyć ewentualne koszty wydłużonego dojazdu.
Odpowiedź:

Zamawiający przed ogłoszeniem niniejszego postępowania analizował to zagadnienie i nie wyraża zgody na
wydłużenie dopuszczalnej odległości stacji od siedziby zamawiającego.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury, w
przypadku wyboru Wykonawcy, który nie stosuje terminów określanych w oparciu o datę otrzymania
faktury? Wykonawca wyjaśnia że na fakturze umieszczona jest data wystawienia oraz data płatności
– ponieważ w chwili wystawienia faktury data jej doręczenia nie jest jeszcze znana terminy „od daty
otrzymania” nie funkcjonują. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o
dopuszczenie terminu 21 dni od daty wystawienia faktury.
Odpowiedź:

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania oświadczenia o przynależności do grupy
kapitałowej? Wykonawca proponuje zmianę pierwszej opcji – „Oświadczam, że nie należymy do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o Ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007r.
(Dz. U. z 2015, poz. 184 z późn. zm.) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty”. Wykonawca
wyjaśnia, że należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy, ale nie koniecznie z wykonawcą który
również złożył ofertę (w tym przypadku Wykonawca nie może złożyć żadnego z przewidzianych
oświadczeń – nie oświadczy że nie należy do grupy kapitałowej, ani nie oświadczy że należy wraz z
innym Wykonawcą który złożył ofertę).
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NIE dopuszczamy takiego rozwiązania. Jednocześnie informujemy, że za „datę otrzymania” uznamy np. datę
otrzymania faktury (lub jej duplikatu) za pośrednictwem poczty elektronicznej na nasz adres e-mail. Patrz również
odpowiedź na pytanie nr 7.
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Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ (rozdział VI ust. 6) wzór przedmiotowego oświadczenia jest wzorem przykładowym
(i edytowalnym) co jednoznacznie wskazuje, że wykonawcy mogą złożyć stosowne oświadczenie w formie i treści
odpowiedniej do ich sytuacji. Istotne jest wyłącznie to aby oświadczenie zawierało, co najmniej informacje
o których mowa w art. 24 ust. 11, Ustawy prawo zamówień publicznych.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania pkt 9 poprzez dodanie zapisu wskazującego
okresy rozliczeniowe oraz zasady wystawiania faktur?

Propozycja zapisu: „Wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczane w następujących okresach
rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do
ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”?.
Odpowiedź:

Nie widzimy potrzeby takiej modyfikacji. Treść Waszej propozycji nie jest sprzeczna z opisem przedmiotu
zamówienia w SIWZ rozdz. III ust. 4.

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia
faktury (pkt 9 ppkt 9.1.5.)?.

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia
faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby
Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań.
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT Wykonawca umieszcza obraz faktury VAT na
portalu internetowym w terminie 2 dni roboczych od dnia wygenerowania się faktury w systemie
rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy
Wykonawca daje również możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym
faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.
Odpowiedź:

Dopuszczamy taką możliwość tylko w przypadku gdy faktura wystawiona w formie elektronicznej zostanie w dniu
jej wystawienia przesłana na adres e-mail zamawiającego.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków
wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami.
Odpowiedź:

TAK w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ.

(Leszek Michalik)

/Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona/

Strona 2 z 2

03/11/2016
/data/

