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oDPowIEDŻNA PYTANIA

'W związkuzzapytaniem skieľowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. ,,Dostawa oleju

napędowego do ma9azyn paliw na terenie Zakłady Uty|izacji odpadów Komunalnych w

Janczycach" działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ľoku - Pľawo

zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Prawo zamőwien

publicznych udziel amy następuj ącej odpowi edzi :

1. Potwieľdzenie daty w któľej ma obowiązywać. cena ustalona przed producenta,
wobec któľej Wykonawca ma obowĺązek odnĺeść cenę ofertową.

Wnosimy o potwierdzenie ww. infoľmacji, poniewaŻ w SIWZ w punktach 18.5.1 í 18.5.2
określono tądatę na 9.l I.2020 ľ'' a w punkcie 18.5.4 na dzień l9.l0.2020 ľoku.

odpowiedź:

Wykonawc a ma przyjąó j ako podstawę do wyceny ceÍę z dnia 9. II .2020 r. tym samym zmianie
ulega pkt 18.5.4.

2. Koľektę bľzmienia $ 4 ust. 3 pľojektu umowy aby, waľtość podatku od towaľów i
usług (tnľ. VAT) byla określana pľocentowo.

' Wnosimy o ww. korektę, poniewaŻ z brzmięnia zaproponowanego ptzęz Zamawiającego
wynika, iż w cenie paliwa będzie uwzględniana stała waľtośó vłyŻej opisanego podatku
wytłŻona w polskich iloĘch. Wnosimy, aby zgodĺie z ustawą o podatku dochodowym
Zamawiający wskazał waľtośó 23oÁwartości netto paliwa.

odpowiedŹ

Paragraf otrzrymuj e brzmienie

,,W cenie uwzględnia się podatek od towaľów i usług w wysokości 23oÁ od ceny netto tj. ' ..''

3. UdzĺelenÍe Ínformacji l cW pľzedstawienie wydruku cenowego ze strony
internetowej producenta palĺwa u któľego zaopatľuje sÍę Wykonawca, spełnia waľunki
opisane w $ 4 ust. 6 pľojektu umowy.

odpowied ź;TAK



4. Koľektę bľzmienia zapisów $ 6 ust. 3 lĺt. a) pľojektu umowy' w zakľesie wskazanĺa
podmiotu zobowiązanego do pokrycia kosztów badania paliwa.

Wnosimy, aby stroną zobowiązaną do porycia kosztów badania paliwa był:

a) Zamawiający _ w prrypadku gdy parametľy badanego paliwa są zgodne
zRozporządzenia Ministľa Gospodaľki z dnia 9 płździernika 2015 ľ. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z20l5 r. poz.l680),

b) Wykonawca - w przypadku gdy paľametľy badanego paliwa są niezgodne z
opi sanym r ozp or ządzen i em.

Zvłĺacamy uwagę' iż nakładanie na stronę sprzedającą obowiązku ľegulowania kosztów
badania pľóbek paliwa jest naszym zdaniem czynem raŻąco nieuczciwym i bęzzasadnym.
W umowach zawartych w trybie Ustawy Pľawo ZamőwienPublicznych standaľdem są zapisy
nakładające na Wykonawcę obowiązek regulowania kosztów badania pľóbek pafwá,
wprzypadku gdy nie spełnia ono parametľów okĺeślonych w Rozpotządzenia Ministľa
Gospodarkizdnia9 paździemika}}I1 ľ. w spľawie wymagańjakościowych dlapaliwciekłych
(Dz. U. z2015 r. poz.1680). Zwracamy ľównież uwagę' iżkoszt badanĺa pľóbek paliwa,
w za|eżności od zakresu badania może wynosĺć od kĺIkuset złoĘch do kilku tysĺęcy
złotych, co ptzy zachowaniu aktualnego bľzmienia $ 6 ust. 3 lit. a) pľojektu umowy stawia pod
wątpliwośó opłacalność dostaw paliwa do Zamawiającego.

Zgodnie z $ 6 ust. 3 pľojektu umowy Wykonawca będzie dostarczał prry kaŻdej dostawie
Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa, aZamawiający vłyŁączniew przypadku podejľzeń
co do jego jakości powinien przekazaćjego pľóbkę do wybľanego ptzez siebie niezaleŻnego
i akľedytowanego laboratorium.

enta n ii dokład
realizacii umowy. Pruekazanie tej infoľmacji jest niezbędne dla spoľządzeniaofeľty, zgodnie
z art.29 ust. l ustawy z dnia 29 sýcznia 20004 r. Prawo Ząmówień Publicznych (tetrstiednottty
Dz. U. z 20I9 r' poz. 1843 z późn' zm.).

odpowiedŹ

Zamawiający nie dokona zmian w powyższym paragľafie umowy

5. Korektę brzmienĺa zapÍsów $ 6 ust. 6 ĺ 7 pľojektu umowy do następujących
postanowień:

,,6. ĺľ'przypadku uwzględnieniaprzez łvykonawcę reklamacji jakościowej, odbiorca mą prawo
do nłrotuwadliwego paliwa, będqcego przedmiotem reklamacji w celu jego wymiany niwolny
odwad.

7. Dostąwca gwarąntuje rozpatrzenie roszczeri reklamacyjnych w terminie ] 4 dni od daty
z gło s zeni a r e kI amacj i. "



odpowiedź:

Zmawiaj ący ni e do ko na zmian w po wyż s z y m p aÍ agt aÍi ę umo wy'

6. Udzielenĺe informacji o sposobie rozliczania dostaľczonej iloścĺ paliwa.

Jednocześnie wnosimy, aby dostaľczone paliwo było roz|iczane (fakturowane) w
tempeľaturzereferencyjnej 15"C.Zgodniezart.88 ust. 1 . ustawy zđnia 6 grudnia2008
roku o podatlru akcyzowym (tekst jednolity DZ. U . z 2020 r. poz. 722):

,,podstawq opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności
od rodzaju wyrobów, w lítrach gotowego wyrobu w temperaturze 15"C lub w kilogramach
gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażonaw gigadżulach (GJ)".

Jednocześnie do opisanego wyżej aktu prawnego wprost odnoszą się pľzepisy ustawy z dnia9
maľca 2017 toku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz
obrotu paliwami opałowymi (ekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 859). Z tego powodu
w huľtowym obľocie paliwami stosuje się powszechnie rozliczenie wyľażone w litrach
gotowego wyľobu w tempeľatuľze 15oC. Również ceny publikowane na stľonach
internetowych producentów paliw odnoszą się do temperatury referencyjnej. Rozliczanie
paliwa będącego przedmiotem zamówienia w 15oC powinno się naszym zdaniem odbywać nie
tylko z powodu zgodności zprzywołanymi przepisami, ale również zzasady matematycznej.

odpowiedź;

Zamawiający prowadza do $6 umowy zapis

Dostarczone paliwo będzie rczliczane (faktuľowane) w tempeľaturze referencyjnej
15oC. Zgodnie zart.88 ust. 1 . ustawy zdnia 6 gľudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (tekst
jednolity DZ.U.22020 r. poz.722)

7. obnĺżenie kary opisanej w $ 8 ust. 1 ľt. a) ĺ ust. 2 pľojektu umowy do rrysokość 3

"/" jei waľtoścĺ.

w opinii wykonawcy kara w zaproponowanej wysokości wydaje się wygórowana

i nieadekwatna do naruszeń oraz do waľtości umowy. Stwieľdzenie to wyruŻamy jako

doświadczony uczestnik wielu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie

z orzecznictwem kaľa umowna pełni funkcj ę odszkodow aw czo _ kompens acyjną, ktőra ma za

zadanie wzajemne pobudzanie stron umoÝvy do spełniania przez nie swoich obowiązków

wynikających Z umowy. Jednocześnie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w
Waľszawie z dnia lI paździemika 2016 ľ. (sygn. akt I ACa 1673115) pľZy oceníe, czy
nakładana kara umowna jest zbyt wysoka naleĘ braó ľównieŻ re|ację międry wysokością

zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagľodzenia naleŻnego stronie zobowiązanej do

zapŁaĘ kary umownej. W naszej opinii w ptrypadku pľzedmiotowych kaľ umownych

powyższe ľelacje są zdecydowanię zbliŻone. Zastosowanie przedmiotowych kar umownych



moŻe dojść do sytuacji, w której wykonawca obarczany zostanie ryrykiemniewspółmieľnym
do realizowany ch z-adań oraz kwoty zamówienia.

odpowiedŹ:

Zamawiający nie przewiduje zmianw tym zakresie

8. Wprowadzenie do umowy ponĺższego postanowÍenia:

,,W przypadku braku zapłaý przez Zamawiajqcego ceny sprzedaży towaru zą dwie dostawy
Wykonawca ma prawo wstrzymać kotejnq dostawę towąru do czasu otľzymania zapłaý.
NieząIeżnie od uprawnienia, o hórym mowa w poprzednim zdaniu łĺ/'ykonawcą ma prąwo' po
uprzednim wystosowaniu do Zamawiajqce7o we^lyąnia do zapłaý, rozłiqzać umowę'ze
skutkiem naýchmiastowym bez zachowania olłesu wypowiedzenia. Takie zachowanie
Iľ'ykonawcy nie będzie tľaktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie Llmowy',.

odpowiedź:

Zamawiający nie pľzewiduje zmianw tym zakĺesie

9. Wprowadzenia do umorvy poniżsrych postanowień umorvy dot. tzrv. SĺĘ wyższej:

łĺ/'ykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba
że wynikajq one z przyczyn leżqcych po jego stronie. łĺ/ykonawca nie ponosi w szczególności
odpowiedzialności za opóźnienie w dostąwie lub brak dostawy, jeżeti sq one następstwem:

a) zdarzeń stanowiqcych przypadhł ,,siły wyższej'' Úak np. zamach terľorysýczny, zamieszki,
demonstracje, Stan nadzwyczajny lub wyjqtkowy, klęska żywiołowa), bqdź

b) na skutek następstw rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-
2, mogqcych mieć wpłW na terminowość wykonania dostąw (w tym problemów z
zapewnieniem osób kaniecznych do realizacji dostaw, etc.), bqdź

c) wprowadzenia ograniczeľi lub innych restrykcji organizacji ľuchu w miejscu dostawy lub na
trasie do miejsca dostawy obowiqzujqcych w terminie dostawy.

łv' razie zniesienia wprowadzonych wcześniej ograniczeľi lub innych restrykcji organizacji
ruchu w miejscu dostały lub na trasie do miejsca dostawy Zamawiajqcy zobowiqźany jőst
poinformować o ým nienłłocznie łľ'ykonawcę w czasie pozwalajqcym na przygotowanie
(oytawy nie później jednak niż dzień przed terminem dostawy. ĺI/ razie opóźnienia w dostawie
lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiajqcy nie będzie formułował wobec
Iľykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji. ''.

odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgodny na takie zapisy. PREaĘqvłŘzłnu

,"'),Niaä'*'


