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Swarzędz, dnia 21 lutego 2013r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot. zamówienia publicznego na:
„Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu ”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, na które Zamawiający na podstawie art 38 ust 1 3) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 223, poz. 113 poz. 759 ze
późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:
Zapytanie 1:
„Zgodnie z brzmieniem postanowień zawartych w § 5 ust. 6 wzoru umowy, cena każdorazowej
dostawy będzie obliczana w oparciu o ceneę hurtową koncernu naftowego Orlen obowiązującą
na dzień dostawy oloeju do Zamawiającego i marżę (upust) podaną w ofercie. Oznacza to, że
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen poszczególnychdostaw w zależności od
aktualnych cen producenta. Powyzszemu przeczy jednak zapis zawarty w pkt 7.2 SIWZ, wedle
któego stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę są stałe w okresie realizacji umowy i nie
będą podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji. Proszę o ujednolicenie wskazanych powyżej
zapisów”
Odpowiedź 1:
Zamawiający wskazuje, że zapis zawarty w rozdziale 1 pkt 7.2 SIWZ jest zapisem ogólnym, który ma
zastosowanie w przypadku zadań wycenianych i realizowanych na podstawie szeregu cen jednostkowych,
będących składową ceny ofertowej brutto.
W przedmiotowym zadaniu „ceną ofertową” jest marża / upust a nie wartość pieniężna podana w ofercie
za 1000l oleju. W związku z powyższym podana przez Wykonawcę marża / upust w ofercie będzie
wielkością stałą przez cały czas obowiązywania umowy, nie będzie podlegała żadnej waloryzacji czy
zmianie, natomiast cena oleju będzie ulegała zmianom w zależności od wysokości ceny hurtowej
koncernu naftowego Orlen.
Zapytanie 2:
Czy Zamawiający przewiduje dostawy oleju opałowego w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od
pracy? W jakich godzinach będzie przyjmowane paliwo?
Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza dostawy również w soboty, natomiast w święta oraz dni ustawowo wolne od
pracy nie przewiduj dostaw oleju. Paliwo będzie przyjmowane w godzinach 7-15.
Zapytanie 3:
Zamawiający ustala że zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wynosić 5% maksymalnej
wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
Prosimy o doprecyzowanie: czy kwotą stanowiącą podstawę do obliczeń będzie kwota wynikająca z ceny
ofertowej i szacunkowej ilości przedmiotu zamówienia ?
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuję, że kwotą zabezpieczenia będzie kwota wynikająca z wartości „granicznej”
umowy – czyli maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania a nie wartości szacunkowej
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(podpis Kierownika Jednostki)
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