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Dotycży; postępowania o udzie|enie żamóWienia publiczne8o na,,Zakup idostawa oleju
napędowego".

Zamawiaiący informuje, że do specńkacji lstotnych WarunkóW ZamóWienia w W/W postępowaniu
Wpłnęł pwania, Dżiałając w oparciu o przepis ań. 38 ust. 2 ustawy Prawo ZamóWień Publicznych
Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań Wraż z Wyjaśnieniami,

PYTANlA:

1. Dotyczy slWZ
Zamawiający W sl\fż oraz W projekcie umowy nie zawał zapisóW dotycżących bezpieczeństwa
Zamawiającego W zakre§ie solidarnej odpowiedzialności W zakresie VAT, Ustawodawca pżewidział W
ustawie Z dnia 11 marca 2004 r, o podalku od towaróW i usług (t,j. Dz, U, z 2011 r,, Nr 177, poz. 1054, ze
zm.) moźliwość ograniczenia odpowjedzialności podmiotóW nabywających paliwa, jeżeli spełnione
zo§taną !ł§kazan€ tam Warunki (g]óWnie 105a pkt 3 ust, 3b), Blak obowiązku Wykażania się przez
kaźdąo z WykonawcóW uczestniczących W postępowaniu złożeniem sto§ownej kaucji gwarancyjnej W

oczywisty sposób rodzi ryzyko W zak.esie §olidamej odpowiedzialnoś€i VAT oraz skutkuje nieńWnym
traktowaniem lvykonawcóW popĘez niezapewnienie uĘciwej konkuaencji pomiędzy Wykonawcami,
Bezpieczeństwo Zamawiającego jak i ucżciwa konkurencja mogą być zachowane jeź€li Zarnawiający
Wprowadzi do projektu umowy zapisy o np. iakiej treści:

A, Dostawca jest zobowiązany do terminowego Wykonywania obowiązkóW podatkowych zńąanych z
realiżacją niniejszej umowy i do§tawami oieju napędowego na.zeczzAmawiąrygo, W szczegótności do
Zaplaty naleźnego podatku od towańW i usług,

B, Dostawca jest zobowiąany zapewnić, by prżez cały okre§ realizacji ninieiszej umowy Dostawca był
M/ymieniony W Wykazie, o kiórym mowaW afi, 105c ust, 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 l. o podatku od
towańW i u§ug (t,j, Dz. U. z2011 r,, Nr ,177, poz, 1054, ze zm,), zaś złożona pźez Dostawcę kaucja
gwarancyjna, o której mowa W ań, 105a pkt, 3 u§t, 3b W§kazanej u§tawy, Wynosiła 10,000.000,00 PLN,

c, W pżypadku naruszenia prżez Dostawcę obowiązku, o którym mowa W ust, A, i doĘczenia
mawiającemu Wydanej pżez l^4aściwy organ decyzji ożekającej o odpowiedzialności podatkowej

zamawiającąo Za zalegiłości podatkowe Dostawcy W związku z dokonanymi na żeęzanawiąąCfJgo na
podsiawie niniejszej umowy dostawami oleju napędowego, Dostawca zobowiązany będzie do zwrolu
Zamawiającemu apłaconych pęez niego kwot Wynikających z takiej decyzji organu podatkowego.

czy zamawiający zanleźa uwzględnlć w niniej§zym postępowaniu swoje bezpieczeństwo oraz W
pełnym zakresi€ zasadę zachowania ucżciwej konkurencji i równego traktowania lrykonawców
(ań, 7 pK. '| PZP) popżeż wymaganie od WykonawcóW tłykazania s!ę złożenien kaucji
gwarancyjnej Wynoszącoj10 000 000 PLN iumleszcżeniem wykonawcy wWykazie, o Kórych moYła
W ań. 105a i nast. ustawy o podatku od towąróW i u§ług?

zanańający nie wyowadzi do slwz i do Noiękfu unowy posuowanyń w pwniu nr 1 zapisów.

2. Dotyczy sl\Ąz
Zmawiający W slwz onz W projekcie umowy nie zawarł żapisóW dołczących oferowanych paliw ktore

będądotyczyły obowiązkowych dla każdego podmiotu opłat Wymaganych pĘez pżepisy p€Wa, lstr]ienie

§zarej §trefy W kraju iest faktem, brak tego rodzaju Wymogu \ł sto§unku do Wszystkich WykonawcóW W

oczywisty sposób skutkuje nieróWnym haktowaniem WykonawcóW i niezapewnieniem Uczciwej

konkurcncji pomiędzy Wykonawcami. Koniecżność konkurowania WykonawcóW oferujących olei
napędowy pochodzący od solidnych producentóW lub dostawcóW realiżujących \ł§zy§tkie obowiązki
określone pol§kim ustawodaw§twem z Wykonawcami oferującymi olej napędowy pochodzący od
niepewnych czy też nieĘadko nieuczciwyćh podmiotóW je§t niewąlpliwie nieuczciwą konkurencią
Zamawiający jako podmiot publiczny powinien r€prezentować interesy publjęne i nie dopuszczać do
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żamóWienia W ramach zamóWień publicznych podmiotóW którc nie płacąWszystkich Wymąanych prżez

pol§kie usiawodaw§two oń, podalkóW oraż nie realizują innych WymogóW ustawowych,

czy zamawiający zamier.a uwzględnić W ninieiszym postępowaniu W pełnym zakresie za§adę
zachowania uczclwej konkurencji i róWnego traktowania Wykonawców (ań. 7 pK. 1 PZP) poprzez

Wymaganie od WykonawcóW złożenia ośWiad9zenia o następuiącej treści:

"ośWiadczamy, 
źe do§tarczany przez na§ olej napędowy pochodziod podniotu Wykonującego należycie

Wszelkje obowiązki dołczące twoęenia i utżymywania zapasóW obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Wynikające z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o zapasach ropy nafrowej, produldóW naitowych igazu
ziemnego olaz zasadach postępowania W §ytuaciach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego pań§twa i

zaklóceń na rynku naftowym (t, j, Dz. U. z 2012 r., poz, 1190, ze zm,) oraz Wykonującego należycie

Wszelkie obowiąki dotycące rca|żacjj Narodowąo c€lu W§kaźnikowego Wynikające z u§tawy z dnia
25 sierpnia 2006 r, o biokompon€ntach ibiopaliwach cieklych (i, j. Dz, U, z 2013 r,, poz. ,1164),".

zanawiający nie wprowadzl do swltz i do prclekn! umowy posfulowanego w pytaniu W 2 zaplsu.

Dotyczy tożdziału 2 ust 8 slwz onz paą'afu 5 zał&znika do s|lĘ ,Pojekt umowy'
W ustępie 8 s|WZ rozdziału 2 Zamawiający Wymaga, aby dostawy były realźowane nie dłuższym niź 48
godzin od momentu zlożenia pżez zmawią+ego zamóWienh, W paragrafie 5 zaĘcznika do slWZ

"Projekt 
umowy' zobowiąZuje Wykonaw§ę do realizacji dosiawy W ciqgu jednego dnia od momentu

złożenia zamówienia,
Plosimy owskazanie terminu realizacji dostaw, liczonego do momentu złożenia zamóWienia?

hnańający inlormuje, że czas raalizacji zanówienia, Iiczonego od nonentu zlożenh zanolrlienla
to 24 godziny.

Dotyczy rozdziału 2 u§t 8 slWZ
W ustępie tym zamawiający Wymaga, aby dostawy były realizowane nie dbż§zym niż 48 godzin od
momentu złożenia przez żmawiając€go zamóWienia,

czy zanawiający wyraża zgodę na składanie zamóWień W dni robocue?

Tak.

Dotyczy rozdziału 2 ust 8 slWZ
W ustępie tym Zamawiający Wymaga, aby dostawy byly realizowane nie dłUź§zym niż 48 godzin od
momentu złożenia pżez Zmawiającego zamóWienia.

czy zama,łiajl y wylźa zgodę na składanie zamóWień do godziny 12:00?

ząnawiahcy nie Waża hkĄ zgody,

Dotyczy pa€g€fu 4 ust 1 załącznika do slvfż 
"Projekt 

umowy"
W ustępie tym Zamawiający postanawia, że ZamóWjenia Ędą skladane telefonicznie.
Aby możliwe było iednoznaGzne określenie momentu złożenia zamóWienia, prosimy o zgodę
zamawiającego na składanie przez niego zamóWień W formie pisemnej, tj. fax lub email?

ąnawiąący wraża zgoą na skhdanie zamóńenia laxen bądź mailen pod warunkien
n aty c hm i as towe go p olwi er dz en i a olłzym a n ia z a m ów i a nia,

Dotyczy parag€fu 9 u§t 4 zaĘcznika do s|WZ 
"Projekt 

umowy",

Prosimy o określenie terminu płatności Wynagrodzenia za Wykonane dostawy.

Temin płatnńci wynosi 30 dni.

Dotyczy DZdZiału 2 ust 12 S|WZ
czy zamawi{ący akceptuje prźepi§y i normy prawne obowiąujące W Polsce tj.

RozpoEądzenie Ministra Go§podarki z dnia 22 stycżIia 2008 roku w §Prawie Wymagań, którymi
powinny odpowiadać zbioniki pomiarowe oraz §zczegóowego zakre§u badań i sprawdzeń
wykonywanych podczas pEwnej kontroli netrologicznejtych przyżądów poniarowych? Tzn, czy
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zamawiający będżie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne W Rozpolządzeniu Mini§tra
Gospodarkiz dnia 22 §tycżnia 2008 roku błędy pomialowe?

Talk

czy zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę Wyb6nego w
drodze po§tępowania W siedzibie Wykonawcy i przesłanie podplsanych egzemplaĘy umowy
pl esyłką pocztową lub kuńer§ką?

Nie, poąisani. unow odwać sĘ będzie w stedzible zanawhhcego,

Dotyczy pat 2 ust 1, ust 2a oraz par B u§t 2 pkt 1 projektu umowy,

Zamawiający używa pojęcia 
"garażowa 

§lacja pali$l, ,,zbio.nik konienerowf oraż lbiomik podziemny",

Proslmy o opis zbiornika magazynowego, tj, infomację czy jest to zbiornik podziemny czy
nażiemny oraż o podanie pojemności.

w prze&niotowyn posĘpowaniu nowa i€6t o nasĘpuiącyń ńiornikach:
Dla części l - ńionlk podzicnny o poiemnńci 13 n3
Dla części - zbiomih nazidnny o Ńennóci 5 n3

Dotyczy par 4 ust 1 projektu umowy.

Pro§imy o podanie godzin w jakich zamawiający będzie prźyjmował dostawy.

Pąyinowanie do§taw ońWać sięĘdzie na zaiańń olreślol,yńw Rozdziale 2 pht 7 slw a
mianońcle:

zanawły upowciniony nie pnglłiduio doshwy w śńęta oraz dni ustawowo v/o.ln? od pracy,
Dla części l pźedniotu zamóńenh, a dostawy będąplzylnowane w dń lobocze l sńoty od godz,
08:00 do 22:N, aa części lI pżednlotu zanówiqla dostaw Ęą pl4inowane w dni robocze od
godz. 08:00 do 14:00.

Dotyczy par 8 ust 3 projektu umowy.

W pąpadku podejn enia Łmawiającego co do nieodpowiedniej jakości paliwa, Wykonawca może żądać
Wykoąstania do anali4 póbki paliwa pobranej z autocy§terny Wykonawcy, W zwjąku z zapisem W par

3 uś 3 umowy, miarodajne będą jedynie Wyniki analizy pńby pobranej Z autocystemy Wykonawcy
podcza§ do§btły paliwa,

Prosiny ożmianęzapisu wust3 z ,,Wyniki anallzy próbek paliwa, pobranych w spo§ób określony
W ust,2 pK 1 albo pK2" na ,,Wyniki analizy próbek paliwa, pobranych W 6posób określonyW ust.
2 pklz",

zĄnawiaiący nie wprcwadzl do slwz I do vojaktu unowy P^stulowanego w pyłaniu nr 12
zapisu,

11.

12.


