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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami skieľowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn.

,,Dostawa oleju napędowego do magazyÍ||) paliw na teľenie Za\<ładu UĘlrizacji

odpadów Komunalnych w lanczycach" prowadzanym ptzez Międzygminny

ZakJad Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 27-552 Baókowice

Jaĺczyce 50 działając na podstawie afi. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

ľoku - Prawo zamówień publiczny ch (Dz. U . z 2019 ľ. poz. l 843) Zamawĺający

udziela następuj ącej odpowiedzi :

Pytanie 1

Korektę bľzmienia $ 4 ust. 4 projektu umowy' aby teľmin platności był
liczony od dnia wystawienia faktury.

Z racji braku możliwości powzięcia informacji o dacie otrzyÍĺania faktury przez
Zamawiającego oraz brakiem możliwości wprowadzenia do systemu
księgowego Wykonawcy terminu płatności faktury w bľzmieniu
zapľoponowanym przez Zamawia1ącego, a przez to bľakiem możliwości
automatycznej weryfikacji dochowania terminu płatności, co może wiązać, sĺę z
błędnym naliczeniem odsetek za nieterminową wpłatę, pľoponujemy
następujące bľzmienie $ 5 ust. 6 wzoľu umowy:



,,Zapłata należności następować będzie w formie przelewu bankowego w
terminie ....... dni po wystawieniu faktuty, na konto Dostawcy: ... ".

Jednocześnie informujemy' iż faktura dokumentująca dostawę jednostkową
towaru do Zamawiającego jest zawsze wystawiana z datą te1 dostawy, stąd dla
ustalenia terminu zapłaty należności uj ętej w danej fakturze nie jest konieczne
jej dostarczenie Zamawiaj ącemu.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał stosownej zmiany zapisów powyższego paragľafu.

Pytanie 2

Modyfikację $ 6 ust.2 projektu umowy.

Wnosimy o zastąpienie użytego w $ 6 ust.2 projektu umowy okeśIenia ,vła
jakość oleju napędowego" teĺminem ,,olej napędowy o parametrach
sprzecznych z parąmetrami określonymi w Rozpoľzqdzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 października 20]5 roku w sprawie wymagan jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 20]5 r' poz. l680)".

odpowiedż

Zamawiający dokonał stosownej zmiany. Nowe brzmienie tego paragľafu
jest następujące

,,Odbiorca zastrzega sobie prawo dokonywania kontľoli jakoŚci oleju

napędowego. W pľzypadku ujawnienia iż olej napędowy jest o parametľach

sprzecznych z parametrami okľeślonymi w Rozporządzeniu Ministľa

Gospodarki z dnia 9 października 2015 ľoku w sprawie wymagań

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) odbiorca ma

pľawo do...''



Pytanie 3

Wyjaśnienia działafi kontľolnych Zamawiającego opisanych w $ 6 ust. 2
projektu umowy.

Wnosimy o udzielenie infoľmacji o sposobie przeprowadzenia kontľoli
dostaľczonego paliwa' opisanego w $ 6 ust. 2 pľojektu utllowy' z
uwzględnieniem środków jakie Zamawiający uzywa w tym celu.

Jednocześnie wnosimy o ĺozpaÍrzente wpľowadzenia do umowy zapisów o
kontľoli dostarczonego paliwa przez niezależne i akredytowane laboratorium,
które według nas jest jedynym podmiotem mogącym dokładnie zbadać jakośó
oleju napędowego'

odpowiedź

Zamawiający dokonał uściśIenia tego paľagrafu popľzez dopisek

,,Zamawiający w celu kontľoli może pľzekazaó pľóbkę paliwa do
niezależnego i akredytowanego laboratoľium, kfóre okľeśli jego
paľametľy.''

Pytanie 4
Udzielenie infoľmacji o temperatuľze' w jakĺej będzie rozliczane
(faktuľowane) dostaľczone paliwo.

Jednocześnie wnosimy aby W hurtowym obrocie paliwami stosuje się
powszechnie rozliczenĺe wytďŻoÍLe w litrach gotowego wyrobu w tempeľaturze
15"C. Równiez ceny publikowane na stľonach intemetowych producentów
paliw odnoszą się do tempeľatury ľefeľencyjnej. odniesienie się do cen
producenta, któľe podawane są w 15oC naszym zdaniem oznacza także
koniecznośó rozliczenia\lý 15oC, co wynika z zasady maÍematycznej.

Odpowiedź: Dostarczone paliwo będzie roz|iczane w temperaturze 15"C.



Pytanie 5
I(orektę zalącznika nľ l do projektu umowy.

Zwracamy uwagę' iż załącznlk nr 1 do projektu umowy jest jednocześnie
załączn1kiem do uchylonego Rozporządzenia Ministra Gospodarki
okľeślającego parametry jakościowe paliw. W związku z powższym wnosimy
o jego zastąpienie załącznlkiem nr 3 do Rozporządzeĺia Ministľa Gospodarki z
dnia 9 paździemika 2015 ľoku w spľawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekĘch (Dz. U. z2015 r. poz. 1680), któľe jest aktualnie obowiązującym aktem
prawnym okľeślaj ącym parametry paliwa'

odpowiedź

Zamawiający dokonał stosownej zmiany

Pytanie 6
Udzielenie infoľmacji o przedmiocie kontroli, o któľej mowa w $ 2 ust.3
pľojektu umowy.

Pľosimy o informację o przedmiocie kontroli o któľej mov,/a w $ 2 ust. 3
pľojektu umowy w sytuacji, w któľej paliwo jest odbierane od producenta i nie
jest magazyn owane przez Dostawcę. Dodatkowo pojęcie ,,baza magazynowa"
nie występuje W innych miejscach dokumentacji pľzetargowej. Aby
zabezpieczyć, inteľesy odbiorcy pľoponujemy złożenie oświadczenia, Że
Dostawcę łączy z producentem paliwa lub Z podmiotem pľowadzącyrn import
lub huľtową sprzedďŻ paliw obowiązująca umowa pozwalająca na realizacje
dostaw objętych pľzedmiotem zalrrówienia.

odpowiedź:

Zapis usunięto z umowy.

Pytanie 7

Z uwagí na fakt, iż Zamawiający ma pľawo do przepľowadzeĺia ruz w ciągu
umowy do badania jakości dostarczonego paliwa, prosimy o podanie
całkowitych kosztów takiego badania.



ođpo*íeđŕ:

EomĺiwtnJąe; nig'aa nĺ tą moment kogzÜón'takięgo bađrnĺn

Ilľtente 8

Cry fumflvľĺajĘpy Wy poľóuqm'aniu łvJpikó$ř badań läboÍatoĹťnyń pľóbkí
palĺwa z atest€m jqt<ościo${m dołąqaonł''xt do doĺtarľy, z l$óľ€j pochodzíh ta
pľóbĺ b$uio utłzględniał noľmaĘłlvne Wy pomíarűľ đla poszqgóĘoh
mstod badeĺ, lctóľ}''Íti określone Ę poszczegótne paľamgry pdíw
płynnyú?

Moĺooy* bad'flń' łÚórynilĺ okneślona są poszeregótns pąÍamffiy pgliw p$rnnych
ĺĺąił okĺleślone błęA'pomiarclľe dlaľego sľJŕnĺkĺ badań paľaľľretrln'pobmĺrych
pĺóbe& paliuła mogłl sĘ ľóżnió w graĺrioach tych właśnĺe błędfiľ w ĺĺüosuľ'hr đo
wskazauycih w zaĘpzonych do dostan' śn'íadeoh'räoh jakośoí' ale muĺą síę
míeścĺć w gľanĺcäń pľze'wídzÍanych oborľĺąąÚ'ąqymr przępisanri' Níeągodnośó
$yaíkr' bad'ąń paraueüów pľ6bki patiuĺa z świadec{rłęłn jakofuí níe oaaczą że
paĺiwo to shacĺło 's\ro właśGiwośoí uffioľej. o glą żn pnliwo nie posíada
prawÍďoľyoh paľruľretľórľ, deoyduje lilľJplík bädań próbkí poĺľĺendąi;,ąsy, tn
dostaÜczoľre palíwo jest nioryodno z obołvĺąąiqgJŕ'ľ'i noraní í
nozp,oľąamnĺm'ĺ Miníffia Gospodaľki.

ođpowtođú

Tak


