Swidnica, 27.12.2018.

PYTANIA

1.

ODPOWIEDZI

Czy Zamawiajqcy dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z
ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow iuslug (Dz. U. Dz.U.2Oi6.1lOi.t. z
po2n. zm.)?

Odp
2

I

Nie

Dot. & 2 ust. 3 Wzoru Umowy. Czy pobor probek i ich przechowywanie bqdzie zgodny
Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dn. '1 wrze6nia 2OOg;. w sprawie sposoUu
pobierania probek paliw cieklych ibiopatiw cieklych (Dz.U. Dz.u.2014.1o3s)?.
Odp. Tak
Wnioskujemy aby w przypadku poboru proby paliwa pobierana byla rowniez oraz
zabezpieczona i przechowywana przez Zamawiajqcego kontrproba.
Odp. Zamawiajqcy zawsze pobiera i bqdzie pobieral kontrprobq.

z

3.

4.

o

potwierdzenie, ze podmiotem badajqcym pobrane probki paliwa bqdzie
a kredytowa ne niezale2ne la boratori um.
odp. Tak. zamawiajqcy potwierdza, 2e podmiotem badajqcym pobrane probki bgdzie

Prosimy

akredytowane laboratorium.

5

Proszq o doprecyzowanie czy rozliczanie dostawy bqdzie odbywalo siq na podstawie
dowodu wydania z bazy magazynowej, legalizowanego licznika cysterny czy moze
leg a izowa n y ch urzqdzeri pom ia rowych Za mawiaj qcego?
Odp. Rozliczenie dostawy bqdzie odbywalo siq na podstawie legalizowanych urzqdzen
I

Zamawia)qcego.
b. Dot. & 2 ust. 4 \Nzoru Umowy. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq, aby badania probki co do
jakoSci, odbywaly sig na koszt Zamawiajqcego? Wykonawca daje rgkojmiq wlasciwego
wykonania przedmiotu i sposobu zamowienia. W przypadku gdy Zamawiajqcy chce badac
jakoSc paliw to wydaje siq byc zasadnym iz, to na Zamawrajqcym spoczywa obowiqzek
poniesienia kosztow za pobrane probki paliwa. Jedynie w przypadku niezgodnosci co do
jako6ci paliwa z atestem, koszty badania moze pokryc Dostawca.
Odp. Zamawialqcy siq nie zgadza i podtrzymuje swoje stanowisko.

7

'

Czy zbiorniki stacji paliw Zamawiajqcego, posiadajq i bqdq posiadaly
w trakcie realizacji

zamowieni a w a2ne legalizacje?

Odp. Tak.

8.

Dot. & 8 ust.1 Wzoru Umowy. Kara okreSlona we wspomnianym & jest
w naszej ocenie
zbyt rygorystyczna. W zwiqzku z tym prosimy o maksymalne zlagodzenie
wysokosci kary
za opo2nienie w dostawie paliwa.
Odp. Zamawiajqcy podtzymuje swoje stanowisko.

9'

W obowiqzujqcym Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia g pa2dziernika
2015
w
sprawie wymagan jakosciowych dla paliw cieklych (D2u.2015.1680 z dniar.,23
pa2dziernika 2015r') w zaleznoSci od temperatury zablokowania
zimnego frllru rozro2nia
sig: 1 olej napgdowy standardowy i o polepszonych wlasnosciach niskotemperaturowych
to dwa odrqbne.produkty dla ktorych obowiqzujq ro2ne warunki cenowe. W pr.ypaof,
gdyby Zamawiajqcy wymagal rownie2 dostaw oleju napqdowego o polepsionych
wlasnosciach niskotemperaturowych nalezalo by to uwzglqdnic w foimularzu
ofertowym
okreslic jego ilosc oraz warunki cenowe zakupu fakiego otep.
Odp. Zamawiajqcy nie widzitakiej potrzeby.
10. Jesli zamawiaiqcy przewiduje zakupic w trakcie tnruania niniejszego
olej
napqdowy o polepszonych wlaSciwosciach niskotemperaturow-ych zam6wienia
(olej napqdowy
arktyczny) prosimy o okre6lenie przewidywalnych ilo6ci z podzillem na miesiqce.
lnformacja taka niezbqdna jest do prawidlowego lkalkulowania oferty z uwagi na bardzo
du2e ro2nice w kosztach transportu Ewentualnie prosimy o podanie, jakiJ ilosci otelu
napgdowego o polepszonych wlaSciwosciach niskotemperaturowych ZamLwiajqcy zakupili
w ostatnich dwoch sezonach zimowych z podzialem na miesiqce.
Odp Zamawiajqcy planuje ewentualnie tylko jednq dostawg (32 0OO litrow) paliwa
arktycznego. W latach poprzednich mimo powyzszego zapisu Zamawiajqcy nie widzial
potrzeby zamawiania paliwa arktycznego.
11. Proponujemy za ceny bazowe przyjqi ceny hurtowe producenta odrqbne dla
obu
produktow a tym samym dla obu produktow przyJqc rowniez dwa odrqbne opusty.
Odp Zamawiajqcy potwierdza, ze cena oleju napgdowego arktycznego bqdzie
wyznaczana w oparciu o cenq hurtowq dla tego produktu oraz TAKIEGO SAMEGO
UPUSTU jaki zostal zaoferowany dla oleju napqdowego.
i

