ZP.271-1/2016

Swarzędz, dnia 9.12.2016r.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego:
„ Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz”

Do siedziby zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Pytanie1
W rozdziale 1 pkt 4 (Instrukcja dla Wykonawców) czytamy:
...„ Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: a) Wykonawca musi
wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
- minimum 1 dostawę w ciągu ostatnich 3 lat odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem dostawie
stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającą na dostawie co najmniej 80.000,00 l oleju napędowego
rocznie... ” natomiast w rozdziale 1 pkt 5.6, jest napisane: ..„ Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.5 w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien - na wezwanie zamawiającego
- przedłożyć następujące dokumenty: a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 3
do SIWZ);... ”
Czy Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień
( załącznik nr 3)? a po ogłoszeniu wyników ponownie wezwie oferenta najwyżej ocenionego, do
wykazania dostaw z pięciu lat i to na załączniku nr 3?
Prosimy o doprecyzowanie powyższych wymogów Zamawiającego.
Odpowiedź 1
Zamawiający omyłkowo wpisał w rozdziale 1 pkt 5.6 okres doświadczenia 5 lat. W związku z powyższym
pkt 5.6 rozdziału 1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.5 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu powinien – na wezwanie zamawiającego - przedłożyć następujące dokumenty:a) wykaz
dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ”.
Pytanie2
W rozdziale 1 pkt 13.1 (Instrukcja dla Wykonawców) jest napisane:
...„ Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.... ” natomiast w
następnym punkcie czytamy o formach zabezpieczenia i dalej rozdział 4 (umowa), § 4 w całości dotyczy

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Który z tych zapisów jest obowiązujący?
Odpowiedź 2
Zamawiający zmienia brzmienie zapisu rozdziału 1 SIWZ pkt 13.1, który otrzymuje nowe brzmienie:
„Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy”.

Pytanie3
1.
zapis:
... „ Wykonawca dostarczy do każdej dostawy oleju napędowego stanowiącego
przedmiot zamówienia wydruk komputerowy z urządzenia pomiarowego autocysterny,
zawierający następujące dane:
datę dostawy,
objętość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 °C,
objętość oleju napędowego w rzeczywistej temperaturze otoczenia zmierzonej w
momencie dostarczenia paliwa... ”
proponujemy zmienić na:
Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny.
Ilość wydanego paliwa przeliczana będzie automatycznie przez legalizowany dystrybutor do temperatury
referencyjnej 15°C.
Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z legalizowanego dystrybutora cysterny,
potwierdzony podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, stanowiący
podstawę
do
wystawienia
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Uprzejmie wyjaśniamy:
Zamawiający wskazał sposób obliczania ceny dostawy cząstkowej w oparciu o cennik producenta, 0 który
ceny podaje w temperaturze referencyjnej 15°C, dlatego proponujemy ujednolicenie sposobu
rozliczenia dostaw poprzez zastosowanie odczytu ilości odebranego paliwa w temperaturze referencyjnej
15°C. Jest to prosty sposób na utrzymanie stałej relacji cenowej pomiędzy ceną ofertową a ceną dostawy.
Nasza propozycja zabezpiecza na równi interes Zamawiającego i Wykonawcy z pominięciem protokołu
odbioru. Rozliczenie paliwa poprzez odczyt z legalizowanego dystrybutora jest zgodny z polityką fiskalną
paliw a także sposobem na uniknięcie błędów pomiarowych powstałych w wyniku odczytu temperatur,
gęstości, ilości przeliczeń itp.
Odpowiedź 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie 4
„..Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć średnią cenę koncernu Orlen na dzień 1 grudnia 2016 r...
proponujemy zamienić na:
Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć cenę z 1 grudnia 2016 r. dostępną na stronie internetowej
producenta PKN Orlen.
Nasz zapis w sposób jednoznaczny określa bazę do wyliczenia ceny ofertowej, ponadto na stronie dla
oleju napędowego jest jedna obowiązująca cena, zatem nie ma z czego wyliczać średniej.
Odpowiedź 4
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł zapis: „Ceny dostarczonego paliwa określone będą
każdorazowo w stosunku do cen hurtowych koncernu naftowego ORLEN na dzień dostawy. Przedmiotowe
ceny dostępne są min. na stronie internetowej koncernu ORLEN. Do obliczenia ceny ofertowej należy
przyjąć średnią cenę koncernu Orlen na dzień 01 grudnia 2016 r.
Dla uściślenia Zamawiający zmienia brzmienie zdania w formularz ofertowym na:”Do obliczenia ceny
ofertowej należy przyjąć średnią cenę koncernu Orlen na dzień 1 grudnia 2016 r dostępną na stronie PKN
Orlen”
Pytanie 5
zapis:
„...+ marża lub - upust =.................... %...”
proponujemy zmienić na:
„...+ marża lub - upust =.................... zŁ.. ”
Uprzejmie wyjaśniamy:
W związku ze zmianą cen u producentów, przy długotrwałych umowach stosowanie upustu / marży
wyrażonych w procentach jest nieopłacalne, zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. Oferta oparta
o upust wyrażony w procentach będzie ofertą niekorzystną dla Zamawiającego ponieważ Wykonawca
złoży ją tak, by ryzyko ponoszone wskutek zmiany cen paliw na rynku (podstawa do wyliczenia %) było
jak najmniejsze, co oznacza, ze upust będzie bardzo niski lub w ogóle nie będzie mógł być zastosowany.

Zupełnie inaczej przedstawia się kalkulacja ryzyka podejmowanego w przypadku upustu/marży wyrażonej
kwotowo. Jest to mechanizm prosty i przewidywalny, ponieważ funkcjonuje w oparciu o niezmienną
kwotę. Dlatego proponujemy zmianę sposobu obliczania ceny ofertowej i ceny poszczególnych dostaw,
poprzez zastosowanie marży/ upustu wyrażonych kwotowo, tym samym o modyfikację wszystkich
zapisów dotyczących zastosowania marży bądź upustu wyrażonych procentowo.
Odpowiedź 5
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cytowanego w powyższym pytaniu zapisu.
Pytanie 6
Jeżeli Zamawiający uzna, że: „....zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma wynosić 10%
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy... ” to prosimy o
doprecyzowanie: czy kwotą stanowiącą podstawę do obliczeń będzie kwotą wynikająca z ceny ofertowej i
szacunkowej ilości przedmiotu zamówienia ?
Odpowiedź 6
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
Pytanie 7
zapis: „..2. Wykonawca wystawi fakturę najpóźniej w terminie do 7 dni od daty danej dostawy.
3.
Faktura dostarczona do siedziby Zamawiającego bez załączonej kserokopii protokołu odbioru
zostanie odesłana bez księgowania.
4.
Należność zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie
30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z kserokopią protokołu odbioru.
5.
Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika... ”
proponujemy zamienić na: Należność zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie 30 dni od daty dostawy.
Uprzejmie wyjaśniamy:
Wykonawca wystawia fakturę w dniu dostawy i najpóźniej następnego dnia wysyła pocztą, jednak nie ma
wpływu na to w jakim czasie poczta dostarczy przesyłkę jak również nie ma wpływu na czas jaki upłynie
od momentu złożenia dyspozycji do momentu obciążenia konta Zamawiającego.
PONADTO:
Alternatywnie proponujemy Państwu wygodny system dostarczania faktur VAT w formie elektronicznej.
Faktura elektroniczna jest dokumentem o takiej samej wartości pod względem skutków prawnych co
oryginał, duplikat lub korekta faktury wystawionej w formie papierowej.
E-faktura jest wystawiana i przesyłana nabywcy w formie elektronicznej, autentyczność jej pochodzenia i
integralność treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Dokument ten można przechowywać w formie elektronicznej lub po wydrukowaniu papierowej.
Faktura elektroniczna niesie wiele korzyści dla każdej ze stron.
Odpowiedź 7
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cytowanych w powyższym pytaniu zapisów i nie wyraża zgody
na dostarczanie faktur VAT w formie elektronicznej.
Ponadto Zamawiający omyłkowo wpisał w formularzu ofertowym pkt 1: „Oferujemy wykonanie dostaw
objętych zamówieniem za kwotę w zł:
Netto: cena hurtowa oleju ORLEN netto z dnia 12 grudnia 2016”.
Cenę hurtową oleju Orlen należy podać z dnia 01 grudnia 2016r.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych
ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin
składania ofert przetargowych do dnia 14.12.2016r. do godz. 10:00 Sekretariat Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2016r. o godz. 10:30 w Gabinecie
Dyrektora.

….........................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)

