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Dotyczy: postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na dostawy paliw.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri Publicznych
(wraz z p62niejszymi zmianami),

1. Czy Zamawiajqcy prowadzi obr6t paliwami cieklymi z zagranicq i posiada stosownE
koncesjq?

Odpowiedi. Zamawiajqcy nie prowadziobr6t paliwami cieklymi z zagranicq.

2. Czy Zamawiajqcy zgodzi siq aby rozliczenie ilo6ciowe i fakturowanie odbywalo siq na

podstawie dokumentu wydania sporzqdzanego na - podstawie pomiar6w na

legalizowanych urzqdzeniach wydawczych z baz/terminali paliw? Zamawiajqcy
przewiduje aby rozliczenia ilo6ciowe byly dokonywane na podstawie wskazai urzqdzei
pomiarowych w zbiorniku mierzqcych poziom cieczy po zlaniu. Pomiary dokonywane
w ten spos6b obarczone sE du2ym blqdem. W zwiqzku z tym proqonujemy, aby
rozliczenie iloSci dostarczonego oleju napqdowego ifakturowanie nastqpowalo w oparciu
o dokument wydania w temperaturze referencyjnej 15 st. C sporzqdzany na podstawie
pomiar6w na legalizowanych urzqdzeniach wydawczych z baz/terminali paliw, kt6re to
urzqdzenia cechujq siq znacznie wy2szq dokladnoSciq.

Odpowiedi. Rozliczenie dostawy zawsze odbywa siq na podstawie legalizowanych urzqdzeri
pomiarowych Zamawiajqcego. Ewentualnie, przy awarii urzqdzenia pomiarowego

Zamawiajqcego rozliczenie ilo5ciowe paliwa bqdzie dokonywane z urz4dzeli pomiarowych
Dostawcy.

3. W przypadku nie wyra2enia zgody na powy2sze prosimy o okreSlenie jaka ryvjelko6i
ubytku bqdzie uznawana jako ubytek naturalny, o kt6ry zostanie powiqkszona iloii
paliwa wskazana na fakturze ustalona w oparciu o urzqdzenia pomiarowe zamawiajqcego
(przy czym suma ilo6ci paliwa wskazana na fakturze obejmujqca ilo(i wskazanq na

podstawie urzqdzeri pomiarowych zamawiajqcego oraz wynikajqca z ubytku naturalnego
nie mo2e byi wiqksza ni2 ilo6i paliwa wynikajqca z dowodu wydania)?

Odpowiedi. Proponujemy przyjqi normq ubytku naturalnego w zakresie (+/) O,3% (r62nica

pomiqdzy iloSciq widniejqcq na dokumencie przewozowym w tem.l-S"C a ilo6ciq ustalonq

w oparciu o czynnoSci pomiarowe podczas przyjqcia paliwa zgodnie z Protokolem zgodnoSci

dostawy) z uwzglqdnieniem zapisu zawartego w 5 L pkt. 7. Projektu Umowy.

4, dot. 5 2 ust. 3 wzoru umowy - Czy pob6r pr6bek i ich przechowywanie, w celu
przeprowadzenia badari laboratoryjnych weryfikujqcych zgodnoSi dostarczanych
produkt6w z parametrami podanymi w ofercie, bqdzie zgddne z Rozporzqdzeniem

Ministra Gospodarki z dn. L wrzeinia 2009r. w sprawie sposobu pobierania pr6bek paliw

cieklych i biopaliw cieklych (Dz.U. Nr 147, po2.1189)?

Odpowiedi. Nie.

5. Wnioskujemy, aby w przypadku poboru pr6by paliwa pobierana byla r6wnie2 oraz

zabezpieczona i przechowywana przez Zamawiajqcego kontrp16ba.

Odpowiedi. Zamawiajqcy zawsze pobiera kontrp16bq, kt6ra jest

i zabezpieczona.



5. Prosimy o potwierdzenie, 2e podmiotem badajqcym pobrane pr6bki bqdzie
akredytowane la boratorium.

Odpowiedi. Tak.

7. dot. 5 2 ust. 4 wzoru umowy - Proponujemy, aby badania pr6bki co do jako5ci, odbywaly
sie na koszt Zamawiajqcego. Wykonawca daje rqkojmiq wlaSciwego wykonania
przedmiotu i sposobu zam6wienia. Je6li Zamawiajqcy chce badai jako6i paliw -
przedmiotu zam6wienia i ewentualnie potem wywodzii z tego faktu skutki prawne, to -
wydaje siq byi zasadnym - i2 to na nim spoczywa obowiqzek poniesienia koszt6w za
badane pr6bki. Jedynie w przypadku niezgodno6ci jako5ci paliwa z atestem koszty
badania moie pokryi Wykonawca.

Odpowiedi. Zamawiajqcy nie zgadza siq i podtrzymuje swoje stanowisko.

8. Czy zamawiajqcy wyrazi zgodq na pobieranie pr6bek z zawor6w spustowych po
uprzednim spuszczeniu ok. 300 litr6w paliwa za pomocE specjalnej koric6wki
(pr6bopobieralnika) przeznaczonej do tego celu? Nadmieniamy, 2e spuszczenie tej ilosci
paliwa przed pobraniem pr6bkijest konieczne aby pr6bka byla miarodajnat

Odpowiedi. Tak. Zamawiajqcy wyra2a zgodq.

9. Prosimy o informacji, czy pob6r pr6b z paliwem bqdzie dokonywany przy ka2dej
dostawie?

odpowiedi. Tak, pob6r prob z paliwem bqdzie dokonywany przy ka2dej dostawie.

10.Czy urzqdzenia pomiarowe, kt6re bqdq u2ywane
paliwa do zbiornik6w Zamawiajqcego posiadajq i

zam6wienia wa2ne legalizacje?

Odpowiedi. Tak.

do okreSlenia ilo6ci Uostarczonego
bqdq posiadaty w trakcie realizacji

11. Prosimy o informacjq czy wystepujq jakie5 utrudnienia w dojeidzie np.: autocysterny do
miejsc rozladunk6w?

Odpowiedi. Nie wystqpujE 2adne utrudnienia w doje2dzie autocysterny do miejsca
rozladunku.

1,2.Z uwagi na to, i2 przedmiotem zam6wienia jest dostawa oleju napqdowego
standardowego oraz oleju napqdowego o polepszonych wla5ciwoSciach
niskotemperaturowych prosimy o okreSlenie przewidywanych ewentualnych ilo6ci oleju
napqdowego o polepszonych wta6ciwo5ciach niskotemperaturowych poniewa2 jest to
konieczne dla czytelnoSci postqpowania oraz skalkulowania oferly.

Odpowiedi. Zamawiajqcy planuje ewentualnie tylko jednq dostawq paliwa arktycznego (ok.
32 000 litr6w). W latach poprzednich mimo takiego zapisu Zamawiajqcy nie widzial potrzeby
zamawiania paliwa arktycznego. Cena bazowa bqdzie obowiqzywala z dnia 22.12,2020r. dla
paliwa arktycznego, za5 upust bqdzie taki sam jak za olej napqdowy Ekodiesel.
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13. Poniewa2 Zamawiajqcy przewiduje zakupic olej napqdowy arktyczny wnosimy
o doprecyzowanie czy cena oleju napqdowego arktycznego bqdzie wyznaczana w oparciu
o cenQ hurtowq producenta dla tego produktu oraz zaoferowanego w ofercie upustu?
Proponujemy za ceny bazowe przyjqt ceny hurtowe producenta odrqbnie dla obu
produkt6w oraz dwa odrqbne upusty, co uwa2amy za naturalne.

Odpowiedi. Patrz odpowiedi pytania nr 12.

14. Uprzejmie informujemy i2, zgodnie z Ustawq z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie

niekt6rych ustaw w celu ograniczenia zator6w platniczych (dalej: Ustawa), do transakcji

handlowych, kt6rych przedmiotem jest odplatna dostawa towaru lub odplatne
Swiadczenie uslugi, zwiqzanych z wykonywanEprzez obie Strony dzialalnoSciE, poczQwszy

od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje siq obowiqzek_zlo2enia o(wiadczenia o statusie

du2ego przedsiqbiorcy. Czy w zwiqzku z powy2szym Zamawiajqcy wyrazi zgodq na

dodanie do Umowy zapisu w formie o6wiadczenia o nastqpujqcej tre6ci: ,,Sprzedawca
o(wiadcza, 2e posiada status du2ego przedsiqbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy

z dnia 8 marca 2O13r. o przeciwdzialaniu nadmiernym op62nieniom w transakcjach

handlowych."

Odpowiedi. Tak. Zamawiajqcy wyra2a zgodq.

15.Czy zamawiajqcy wyrazi zgodq na skladanie zam6wieri za po5rednictwem dedykowanej
do tego celu aplikacji elektronicznej, kt6rq wykonawca nieodplatnie udostqpni
zamawiajqcemu.

Odpowiedi. Tak, Zamawiajqcy wyra2a zgodq.

t6.Czy Zamawipjqcy dopuszcza przekazywanie faktur Vat w formie elektronicznej zgodnie

z ustawA z dnia 11. Marca 2004 roku o podatku od towar6w i uslug ( Dz.U-tO16.710 j.t.

z poin. zm.)?

Odpowiedi. Tak, Zamawiajqcy dopuszcza przekazywanie faktur w formie elektronicznej

zgodnie z ustawq z dnia 11. Marca 2004 roku o podatku od towar6w i uslug (D2.U.2016.710

j.t. z p62n. zm.).

17. Prosimy o wyja(nienie co nale2y wpisai w ofercie w pkt lll pod pojqciem status prawny?

Odpowiedi. Nale2y wpisai:

1. Forma prawna (np. Sp. z o.o., Sp6lka jawna, Sp6lka Akcyjna itp.)

2. Zarzqd reprezentowany przez

18. Prosimy o potwierdzenie 2e dostawy bqdq realizowane w dni robocze od poniedzialku do

piqtku z wylqczeniem dni wolnych od pracy?

Odpowiedi. Tak, Zamawiajqcy potwierdza, 2e dostawy ON bqdq realizowane w dni robocze

od poniedzialku do piqtku.

19.Czy prawidlowa jest interpretacja wykonawcy, 2e w trakcie realizacji umowy cenq

sprzeda2y bqdzie cena 1 m3 netto publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN S.A.

z dnia dostawy dla poszczeg6lnych paliw pomniejszona o staly opust w zl/m3 wynikajqcy

ze zlo|onej oferty?

Odpowiedi. Tak, jest prawidlowa.
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20.2 uwagi na to 2e paliwa powinny spelniai przede wszystkim wymogi jako5ciowe

okreilone w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa2dziernika 2015 r. w sprawie

wymagari jako5ciowych dla paliw cieklych (Dz. U. z 2Ol5 r. poz. 1680 z p6in. zm.) kt6re
jest nadrzqdne w stosunku do polskiej normy, prosimy o potwierdzenie, 2e dla oceny
jakoSci paliw rozporzqdzenie to ma charakter nadrzqdny wzglqdem polskiej normy.

Odpowiedi. Tak, Zamawiajqcy potwierdza.

2l.Czy zamawiajqcy wyrazi zgodq aby

konto Sprzedawcy? Wykonawca
bankowego zamawiajqcego co

wsp6lpracy handlowej

Odpowiedi. Tak.

jako datq zaplaty przyjq( datq wplywu nale2no(ci na

nie ma wiedzy jaka jest data obciE2enia rachunku

mo2e generowai zbqdne utrudnienia w trakcie

22.Czy Kupujqcy bqdzie respektowal regulacje Ustawy z dnia L1 marca 2004 roku o podatku

od towar6w i uslug (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z polniejszymi zmianami) oraz

rozporzqdzeniami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie do.tyczqcym platnoSci,

a w tym regulacji odnoszqcych siq do mechanizmu podzielonej platno6ci?

Odpowiedi. Tak.

23.Czy Kupujqcy wyrazi zgodg, aby w przypadku dokonania przez Kupujqcego platnoSci bez

wskazania w tytule przelewu faktury, z kt6rej wynika zaspokajane zobowiqzanie, Strony

przyjqly, 2e ptatno6i taka zarachowana zostanie na poczet zobowiqzad Kupujqcego

wynikajqcych z kolejno najstarszych niezaplaconych faktur. W taki sam spos6b

zarachowane zostanE wszelkie inne platnosci Kupujqcego, kt6rd w tresci przelewu

opisane zostanE nieprawidlowo, w szczeg6lno5ci poprzez wskazanie faktury ju2

zaplaconej bqdi wskazanie niewystqpujqcego numeru lub innego oznaczeni4faktury?

Odpowi6di. Tak.

24.Czy Kupujqcy wyrazi zgodq na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Sprzedawcq

wierzytelno6ci na osobq trzeciq w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. L964 nr 16

poz. 93 z poin. zm.l, kt6rej przedmiotem dzialalnoSci gospodarczej jest obr6t
wierzytelnoSciami lub ich dochodzenie. Wyra2enie powy2szej zgody upowa2nia

Sprzedawcq do udostqpnienia w/w osobie trzeciej informacji niezbqdnych do

dochodzenia przenoszonej wierzytelnoSci lub jej dalszego obrotu w tym m.in.: wysokoici

zadluienia oraz informacji o ustanowionych zabezpieczeniach. O dokonaniu przeniesienia

wierzytelno6ci Sprzedawca niezwlocznie powiadomi Kupujqcego.

Odpowiedi: Nie.

25.Czy Kupujqcy wyrazi zgodq na pisemne, ka2dorazo*. i ni.r*loczne informowanie

Sprzedawcy o istotnych okoliczno6ciach, kt6re majq lub mogq miei wplyw na jego

kondycjq finansowq i terminowq splatq zobowiqzafi, w tym w szczeg6lno6ci o zlo2eniu

wniosku do wla6ciwego Sqdu o ogloszenie upadlo6ci. Ponadto czy Kupujqcy wyrazi zgodq

aby zobowiqzai siq do ka2dorazowego i niezwlocznego informowania Sprzedawcy

o wszelkich zmianach dotyczqcych jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu

zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail,

numeru telefonu?

Odpowiedi: Tak.

ffi



26.Czy zamawiajqcy wyrazi zgodq na wprowadzenie do umowy zapis6w zgodnie z kt6rymi
zostanie ustanowiony limit kredytu kupieckiego i w przypadku przekroczenia tego limitu
sprzeda2 paliw zamawiajqcemu zostanie wstrzymana?

Odpowiedi: Nie, zgodnie z 55. pkt. 2 Projektu Umowy ustalono termin platno(ci.

27.Czy zamawiajqcy wyrazi zgodq na wprowadzenie zapis6w do umowy zgodnie z kt6rymi
w przypadku zalegania przez Zamawiajqcego z platno6ciami za zakupione paliwa

wykonawca bqdzie uprawniony do wstrzymania dalszej sprzeda2y paliw?

Odpowiedi: Tak, Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wprowadzenie zapisu do umowy o tre5ci:

- zwloka w zaplacie faktury dlu2sza nii 14 dni upowa2nia Dostawcq do wstrzymania dalszej

sprzeda2y paliwa.
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