Nowa Sól, 14.08.2019r.

Poniżej odpowiedzi na pytania przesłane e-mailem z dnia 12.08.2019r. na dostawę oleju
napędowego dla MPK „SUBBUS” Sp. z o.o.:
1. Dotyczy załącznik nr 1 – formularz oferty, proszę o doprecyzowanie w celu właściwego porównania
ofert z jakiego dnia należy wpisać do formularza cenę jednostkową netto zł/m3 wg. PKN ORLEN
S.A., średnio cena ulega zmianie pięć razy w tygodniu.
Odp. Cenę jednostkową netto zł/m3 wg. PKN ORLEN S.A. należy podać z dnia 19 sierpnia 2019r.
2. Dotyczy pkt. 4 ogłoszenia, czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Oferta zaszyfrowana na
wskazany adres e-mai, hasło do oferty, przesłane byłoby Zamawiającemu po godzinie wyznaczonej
na składanie ofert, a przed otwarciem?
Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej o
godzinie wyznaczonej na składanie ofert lecz przed godziną otwarcia ofert.
3. Dotyczy ogłoszenia, czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następującej treści
oświadczenia stanowiącego załącznik do umowy? Działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………. , zgodnie z podpisaną umową nr
………………… z dnia ……………….. na dostawy oleju napędowego, niniejszym oświadczam/y,
że w ramach w/w umowy zamawiane paliwo będzie dostarczane do zbiorników, które:
1) Posiadają aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki do eksploatacji w przypadku,
podlegania zbiorników pod UDT / Oświadcza, że posiadane zbiorniki nie podlegają pod UDT.*
2) Kupujący okaże Sprzedającemu aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych w
zbiornikach / Oświadcza, że zbiornik nie podlegają wymogom legalizacji.*
3) Kupujący oświadcza, że jego zbiorniki spełniają wymagania techniczne, budowalne, ochrony
środowiska i p.poż pod rygorem regresu cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku
kary ze strony Prezesa URE za naruszenie koncesji po stronie Sprzedającego za dostarczenie
paliw do niesprawnej technicznie infrastruktury wraz z możliwością odmowy dostawy paliw w
przypadku gdy Kupujący odmówi podpisania takiego oświadczenia.
Odp. Zamawiający wprowadza załącznik Nr 1 do umowy w postaci oświadczenia następującej treści:
Oświadczenie
Działając w imieniu i na rzecz Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „SUBBUS”
Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Wielkopolskiej 23, zgodnie z podpisaną umową nr
………………… z dnia ……………….. na dostawy oleju napędowego, niniejszym oświadczam,
że w ramach w/w umowy zamawiane paliwo będzie dostarczane do zbiorników, które:
1. Posiadają aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki do eksploatacji.
2. Kupujący okaże Sprzedającemu aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych w
zbiornikach.
3. Kupujący oświadcza, że jego zbiorniki spełniają wymagania techniczne, budowalne, ochrony
środowiska i p.poż pod rygorem regresu cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku
kary ze strony Prezesa URE za naruszenie koncesji po stronie Sprzedającego za dostarczenie

paliw do niesprawnej technicznie infrastruktury wraz z możliwością odmowy dostawy paliw w
przypadku gdy Kupujący odmówi podpisania takiego oświadczenia.
4. Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy, proszę o doprecyzowanie co oznacza wg. Zamawiającego
sformułowanie „w uzasadnionych przypadkach, wykonawca będzie zobowiązany do realizacji
dostaw również w innych dniach”.
Odp. Według zamawiającego cytowany w umowie zapis dotyczy sytuacji szczególnych, kiedy
Dostawca nie będzie w stanie dostarczyć zamówionego paliwa w dni robocze (np. awaria
autocysterny) i będzie mógł dostarczyć paliwo w sobotę. Realizacja tego zapisu nastąpi, kiedy
Zamawiającemu może nie wystarczyć paliwa do poniedziałku.
5. Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy, w związku z faktem, że dostawy odbywają się na koszt i ryzyko
wykonawcy, czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania, że rozładunek paliwa będzie
następował przy obecności pracownika Zamawiającego i następował niezwłocznie po przyjeździe
autocysterny na stację paliw oraz w przypadku odmowy rozładunku z przyczyn niezależnych od
wykonawcy pokryje koszty dostawy w związku z przyjazdem cysterny?
Odp. Zamawiający zmienia treść wzoru umowy § 2 ust. 1 dopisując:
Rozładunek paliwa będzie następował przy obecności pracownika Zamawiającego i następował
niezwłocznie po przyjeździe autocysterny na stację paliw oraz w przypadku odmowy rozładunku
z przyczyn niezależnych od wykonawcy pokryje koszty transportu w związku z przyjazdem
cysterny.
6. Dotyczy § 3 wzoru umowy, proszę o potwierdzenie czy ilość dostarczonego paliwa będzie
następować w oparciu o legalizowany licznik autocysterny w temperaturze referencyjnej + 15 st. C,
na podstawie wydruku, zostanie sporządzony dowód dostawy, który będzie stanowił podstawę do
wystawienia faktury VAT?
Odp. Zamawiający potwierdza, że ilość dostarczanego paliwa będzie następować w oparciu o licznik
autocysterny posiadający ważną legalizację w temp. referencyjnej + 150C. Na podstawie
wydruku, zostanie sporządzony dowód dostawy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia
faktury VAT.
7. Dotyczy § 4 wzoru umowy, w celu uniknięcia nieporozumień z terminowością dostaw, proszę o
wykreślenie możliwości składania zamówień za pośrednictwem telefonu, a pozostawienie fax i email. Jednocześnie proszę o doprecyzowanie, w celu właściwego planowania procesu
logistycznego, że zamówienia będą składane z 2 dniowym wyprzedzeniem do godz. 10:00, a
złożone po godz. 10:00 traktowane jak dnia następnego.
Odp. Zamawiający w § 4 w ust. 1 wykreśla możliwość składania zamówień za pośrednictwem telefonu
oraz dopisuje pkt 6 o następującej treści: „Zamówienia na paliwo będą składane z co najmniej 2
dniowym wyprzedzeniem do godz. 10:00, a złożone po godz. 10:00 traktowane będą jak dnia
następnego.”
8. Dotyczy § 6 ust. 1 i ust. 3 wzoru umowy, proszę o potwierdzenie, czy badania będą wykonywane
w niezależnym akredytowanym laboratorium, a próbki paliw będą pobierane i przechowywane
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu
pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189).
Odp. W § 6 wzoru umowy Zamawiający zmienia treść ust. 3 na:
Badania będą wykonywane w wybranym przez zamawiającego niezależnym akredytowanym
laboratorium, a próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie z Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 01 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i
biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189).

9. Dotyczy § 6 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 wzoru umowy, ponieważ kierowca w kabinie cysterny nie
może przewozić przedmiotów niebezpiecznych, proszę o odstąpienie od żądania przy dostawie do
udostępniania przy każdej dostawie pojemników w celu pobrania próbki, jednocześnie
wnioskujemy o wykreślenie zapisu § 9 ust 1 pkt 4 o naliczaniu kary za każdy ujawniony przypadek.
Przedmiotowe żądanie stanowi sprzeczność z przepisami ADR w sprawie transportu i przewozu
materiałów niebezpiecznych.
Odp. Zamawiający zmienia zapisy § 6 ust. 1 poprzez wykreślenie zdania: „Wykonawca zobowiązany
jest do udostępnienia zamawiającemu przy każdej dostawie pojemników w celu pobrania próbki
paliwa”.
Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 1 poprzez wykreślenie ostatniego zapisu o następującej treści:
„– Za brak odpowiednich pojemników określonych w § 6 ust. 1, w wysokości 200 zł za każdy
przypadek.”.
10. Dotyczy § 6 ust. 7 wzoru umowy, proszę o doprecyzowanie lub określenie tolerancji przy składaniu
reklamacji ilościowej, skoro dostawy mają być rozliczane na podstawie licznika autocysterny, jaka
różnica pomiędzy ilością zamawianą paliwa, a dostarczoną może stanowić podstawę wniesienia
przedmiotowej reklamacji. Ponieważ w takim przypadku różnica może wynikać z ilości
rzeczywistej składanej w zamówieniu, a przeliczonej do temperatury referencyjnej + 15 st. C, lub
w przypadku dostosowania ilości do pojemności komór cysterny.
Odp. Zamawiający zmienia treść w § 6 ust. 7 wzoru umowy dopisując: „Zamawiający dopuszcza
dostawę paliwa w granicach tolerancji -25% od składanego zamówienia”.
11. Dotyczy § 7 ust. 5 wzoru umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony
od daty wystawienia faktury VAT lub daty dostawy?
Odp. Zamawiający płatność będzie realizował licząc od daty dostawy.
12. Dotyczy § 7 ust. 5 wzoru umowy w związku z pytaniem nr 11, czy Zamawiający dopuszcza
możliwość przesyłania faktur VAT w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail?
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur VAT w wersji elektronicznej na wskazany
adres e-mail.
13. Dotyczy § 7 ust. 5 wzoru umowy w związku z pytaniem nr 11 i 12, czy Zamawiający dopuszcza
możliwość skrócenia terminu płatności z 14 na 7 dni od daty dostawy lub wystawienia faktury VAT?
Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 7 ust. 5 wzoru umowy zastępując 14 na 7.
14. Dotyczy § 7 w związku z § 9 wzoru umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie
ustępu nr 6 w przedmiotowych paragrafach z zastrzeżeniem, że w przypadku zalegania z
płatnościami wynoszącymi np. powyżej 10 dni, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji
i wypowiedzenia umowy?
Odp. Zamawiający wprowadza do § 7 zapis ust. 6 o następującej treści: „W przypadku zalegania z
płatnościami wynoszącymi powyżej 10 dni, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji i
wypowiedzenia umowy.”.
15. Dotyczy § 9 ust. 4 wzoru umowy, proszę o wykreślenie kary w wysokości 30.000,00 zł, ponieważ
wykonawca musi ponieść karę przewidzianą i wynikającą z § 6 ust. 6 oraz § 9 ust. 1 pkt. 4 i jeszcze
dodatkowo § 9 ust. 4 umowy, ile razy wykonawca ma płacić w związku z 1 przewinieniem, proszę
o pozostawienie wymiany paliwa na wolne od wad co i tak stanowi ogromne koszty logistyczne i
czasowe wynikające z wypompowania, zutylizowania paliwa i dostarczenia nowego produktu
zgodnego z RMG w sprawie wymagań jakościowych paliw płynnych.
Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 9 ust. 4 zastępując 30 000,00 zł. na 3 000,00 zł.

16. Dotyczy § 10 ust. 2 wzoru umowy, proszę o doprecyzowanie, że produkt niespełniający wymagań
jakościowych może być stwierdzony tylko i wyłącznie na podstawie przeprowadzonych badań w
akredytowanym niezależnym laboratorium.
Odp. Zamawiający do § 10 ust. 2 dodaje zapis następującej treści: „Produkt niespełniający wymagania
jakościowe może być stwierdzony tylko i wyłącznie na podstawie przeprowadzonych badań w
akredytowanym niezależnym laboratorium.”.
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