Zestawienie nr 1 nadesłanych pytań i udzielonych odpowiedzi do postępowania o zamówienie na dostawy
paliw dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w okresie 01.01.2022-31.12.2024.
DP/1/2022-2024

1.

Dot. § 3 ust. 2 , Czy zamawiający wyrazi zgodę , aby rozliczenia ilościowe dostaw paliwa odbywały się
na podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej? Przepływomierze zainstalowane w naszych
cysternach, posiadają funkcje kompensacji do temperatury referencyjnej i są wyposażone w czujnik
gęstości i temperatury, zatem podają realną ilość paliwa w temp. 15 st. C.
Odpowiedź:
Urządzenia pomiarowe w zbiornikach Zamawiającego są zalegalizowane przez Urząd Miar i spełniają
wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 22.01.2008r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
373). W związku z tym ich odczyt będzie obowiązujący przy dokonywaniu pomiaru dostarczonego
produktu.

2.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:
Czy Zamawiający przy określeniu faktycznie dostarczonej ilości paliwa zgodnie z §3 ust. 1 wzoru
umowy będzie uwzględniał dopuszczalny błąd pomiaru paliwa w zbiorniku zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań którym powinny odpowiadać
zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych?
Odpowiedź:
Jak dla pytania 1.

1.

Czy urządzenia pomiarowe zamawiającego posiadają stosowne legalizacje urzędu miar? Zgodnie z art
8 ust. 1 pkt 6 ustawy o miarach przyrządy pomiarowe używanie w obrocie podlegają prawnej kontroli
metrologicznej i używanie ich bez prawnej kontroli metrologicznej stanowi naruszenie w/w ustawy.
Odpowiedź:
Jak dla pytania 1.

2.

Czy zamówienia na paliwa będą składane w dni robocze od poniedziałku do piątku?
Odpowiedź:
Tak, zamówienia będą składane w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.

Prosimy o potwierdzenie, że próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania
próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1035) oraz polska normą PN-EN ISO
3170?
Odpowiedź:
Próbki będą pobierane i przechowywane zgodnie z instrukcją zawartą w projekcie umowy.

4.

Czy prawidłowa jest interpretacja wykonawcy, że w trakcie realizacji umowy ceną sprzedaży będzie
cena 1 m³ netto publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. z dnia dostawy dla
poszczególnych paliw pomniejszona o stały opust w zł/m3 wynikający ze złożonej oferty?
Odpowiedź:
Tak, ta interpretacja jest prawidłowa.

5.

Prosimy o zmianę zapisu par 2 ust. 2 umowy i wpisanie zamiast -15 st. Temperatury -20 st. C.
Temperatura -15 st. C nie jest ekstremalnie niska temperaturą.
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

6.

Jeśli Zamawiający przewiduje zakupić w trakcie trwania niniejszego zamówienia olej napędowy
o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (olej napędowy arktyczny) prosimy
o określenie przewidywanych ilości oraz wyszczególnienie tego produktu w formularzu ofertowym
i przyjęcie dla tego produktu odrębnych warunków cenowych.
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w SWZ przewidywana możliwość zamówienia oleju napędowego o polepszonych
właściwościach niskotemperaturowych będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia
ekstremalnie niskich temperatur. Jest to niewiadoma, która wyklucza możliwość ustalenia ilości, jaką
Zamawiający przewiduje zakupić.
7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że próbki paliw będą pobierane zgodnie z par 6 ust 1 umowy po
uprzednim spuszczeniu ok 300 litrów paliwa za pomocą próbopobieralnika? Tylko pobrane w ten
sposób próbki są miarodajne.
Odpowiedź:
Próbki będą pobierane i przechowywane zgodnie z instrukcją zawartą w projekcie umowy.

8.

Czy za dostarczenie plomb odpowiedzialny będzie Wykonawca? Prosimy o potwierdzenie iż, za
dostarczenie pojemników w celu poboru prób paliwa odpowiedzialny będzie Wykonawca?
Odpowiedź:
Za dostarczenie plomb i pojemników do pobierania próbek odpowiedzialny będzie Wykonawca.

9.

Proponujemy aby kontrola laboratoryjna była przeprowadzona na koszt Zamawiającego. Wykonawca
daje rękojmie prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Ewentualnie w przypadku stwierdzenia
złej jakości paliwa która to zostanie potwierdzona przez akredytowane niezależne laboratorium
Wykonawca może pokryć koszt takiego badania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

10. Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw
w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, których
przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, związanych
z wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się
obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. Czy w związku z powyższym
Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia o następującej
treści:,, Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.”
Odpowiedź:
§ 7 projektu umowy przyjmuje zapis:
”1. Kupujący działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego
przedsiębiorcy.
2. Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty dostawy a nie od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury?
Odpowiedź:
Nie, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury.
12. Proszę o doprecyzowanie § 6 pkt 7 umowy dot. kary umownej 0,5 % wartości zamówionej, czy jest to
liczone od 0.5 % netto czy brutto ?
Odpowiedź:
§ 6 pkt 7 umowy przyjmuje treść:
„Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy paliwa w godzinach określonych w niniejszej umowie, Kupujący może
naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej i opóźnionej dostawy chyba, że
inne godziny dostawy zostały uzgodnione z Kupującym, lub opóźnienie nastąpiło z przyczyn
niezależnych od Sprzedawcy, co Sprzedawca jest w stanie udowodnić”
13. Prosimy o doprecyzowanie jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą? Czy Wykonawca wraz
z Ofertą ma przedłożyć dokument JEDZ, Pełnomocnictwo oraz dokument potwierdzający wpłatę
wadium?

Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem IX SWZ wraz z ofertą należy złożyć
1. Oświadczenie JEDZ,
2. Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych ),
3. Dowód wniesienia wadium,
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia
(jeżeli dotyczy)
14. Czy zamawiający prowadzi obrót z zagranicą?
Odpowiedź:
Nie.
15. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby jako datę zapłaty przyjąć datę wpływu należności na konto
Sprzedawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data obciążenia rachunku bankowego
zamawiającego co może generować zbędne utrudnienia w trakcie współpracy handlowej
Odpowiedź:
Zgodnie z §5 projektu umowy.
16. Czy Kupujący będzie respektował regulacje Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi
do tej ustawy w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji odnoszących się do mechanizmu
podzielonej płatności?
Odpowiedź:
Tak.
17. Czy Kupujący wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Kupującego płatności bez wskazania
w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, że płatność taka
zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Kupującego wynikających z kolejno najstarszych
niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane zostaną wszelkie inne płatności Kupującego,
które w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury
już zapłaconej bądź wskazanie niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury?
Odpowiedź:
Tak.
18. Czy Kupujący wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Sprzedawcę
wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.
zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami lub ich dochodzenie.
Wyrażenie powyższej zgody upoważnia Sprzedawcę do udostępnienia w/w osobie trzeciej informacji
niezbędnych do dochodzenia przenoszonej wierzytelności lub jej dalszego obrotu w tym m.in.:
wysokości zadłużenia oraz informacji o ustanowionych zabezpieczeniach. O dokonaniu przeniesienia
wierzytelności Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego.
Odpowiedź:
Tak.
19. Czy Kupujący wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie Sprzedawcy
o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i terminową
spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszenie
upadłości. Ponadto czy Kupujący wyrazi zgodę aby zobowiązać się do każdorazowego i niezwłocznego
informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego danych w tym m.in.:
nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty
elektronicznej e-mail, numeru telefonu?
Odpowiedź:
Tak

20. W przypadku nie wyrażenia zgody na rozliczenia na podstawie dowodu wydania czy zamawiający
wyrazi zgodę aby przyjąć wielkość ubytku naturalnego 0,3%, o który zostanie powiększona ilość paliwa
wskazana na fakturze ustalona w oparciu o urządzenia pomiarowe zamawiającego (przy czym suma
ilości paliwa wskazana na fakturze obejmująca ilość wskazaną na podstawie urządzeń pomiarowych
zamawiającego oraz wynikająca z ubytku naturalnego nie może być większa niż ilość paliwa wynikająca
z dowodu wydania)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe.
21. W przypadku nie wyrażenia zgody na rozliczenia na podstawie dowodu wydania czy zamawiający
wyrazi zgodę na przekazanie Wykonawcy Wydruków z urządzenia pomiarowego zamontowanego na
zbiorniku klienta przed i po dostawie i protokołu na adres mailowy wykonawcy?
Odpowiedź:
Tak
22. W przypadku nie wyrażenia zgody na rozliczenia na podstawie dowodu wydania czy zamawiający
wyrazi zgodę na przekazanie Świadectwa legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi do
wykonawcy po podpisaniu umowy?
Odpowiedź:
Tak.
23. W przypadku nie wyrażenia zgody na rozliczenia na podstawie dowodu wydania czy wydruk po
zakończeniu dostawy będzie dokonany po ustabilizowaniu się lustra paliwa w zbiorniku tj. po upływie
ok. 20 minut? Jest to konieczny wymóg dla uzyskania maksymalnej dokładności pomiaru.
Odpowiedź:
System pomiarowy Petrovend informuje o ustabilizowaniu lustra paliwa w zbiorniku i wtedy
dokonywany jest pomiar. (stabilizacja trwa do ok. 20 minut)
24. W przypadku nie wyrażenia zgody na rozliczenia na podstawie dowodu wydania czy w przypadku
prowadzenia sprzedaży paliwa – czy zamawiający wyrazi zgodę na wstrzymanie sprzedaży w trakcie
dostawy paliwa, a jeśli urządzenia pomiarowe zamawiającego pozwalają na prowadzenie sprzedaży to czy zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie wykonawcy na adres mailowy dokumentów
potwierdzających ilość tej sprzedaży?
Odpowiedź:
Zamawiający na czas dostawy zamyka sprzedaż z danego zbiornika.
25. W przypadku nie wyrażenia zgody na rozliczenia na podstawie dowodu wydania czy zamawiający
wyrazi zgodę na przeprowadzenie Dostawa kontrolowana 1 – 2 razy w roku w celu weryfikacji
prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych zamawiającego?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem, że pomiary zostaną wykonane przez niezależną firmę, a koszt pokryje
Wykonawca.
26. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do umowy załączonego do niniejszych pytań
upoważnienia do składania zamówień?
Odpowiedź:
Tak.

