Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Kórnik, 27.01.2017r.

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego do Gospodarstwa Dziećmierowo
w 2017 roku”
Nr sprawy 02/2017
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający – Polska Akademia Nauk Zakład
Doświadczalny w Kórniku udziela informacji na pytania zadane w dniu 26.01.2017r.:

1. Czy dostawy do Gospodarstwa Dziećmierowo przewidywane są w soboty, święta oraz dni
ustawowo wolne od pracy?
Odpowiedź: Dostawy oleju napędowego do Zamawiającego będą odbywać się w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Zamawiający nie przewiduje odbioru
oleju napędowego w soboty, święta i dni ustawowo wolne od pracy.

2. Zapisy: „…W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności parametrów
dostarczonego oleju napędowego, umowa ulega rozwiązaniu z winy Wykonawcy. Natomiast
w każdym przypadku uszkodzenia silników w związku ze złą dostawą, koszty napraw
i przestoju ponosi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego oleju
napędowego poprzez wykonanie badań laboratoryjnych. W wyniku stwierdzenia niezgodności
parametrów dostarczonego oleju napędowego z wymaganiami producenta, koszt badań
ponosi Wykonawca…”
Proponujemy zamienić na:
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenie kontroli dostawy oleju napędowego, będącego
przedmiotem umowy. Podstawą sprawdzenia jakości dostarczonego oleju napędowego będzie
próbka paliwa pobrana z autocysterny, przed spuszczeniem paliwa do zbiornika
Zamawiającego.
W przypadku sporu, co do jakości produktu, analizę próbki przeprowadzi niezależne
laboratorium. Wynik badania sporządzony na piśmie z podaniem uzasadnienia, będzie
ostateczny dla stron. Koszt badania oleju napędowego ponosi Zamawiający – jeżeli jakość
oleju jest zgodna z Polską Normą, Wykonawca – jeżeli jakość oleju nie odpowiada Polskiej
Normie.
Uprzejmie wyjaśniamy, powyższy zapis Zamawiający umieścił w SIWZ (rozdział III pkt 4)
i proponujemy, aby zamieścił go również w §4 pkt 2, 3 projektu umowy, zamiast obecnego,
który nie precyzuje w jaki sposób zostaną pobrane próbki paliwa. Ponadto, świadectwo
jakości dołączane do dostawy odnosi się do uśrednionej próbki magazynowej, a w przypadku
Terminala paliw płynnych w Poznaniu – średnia pojemność zbiornika magazynowego wynosi
około 3 mln litrów. Świadectwo jakości, potwierdza jedynie zgodność wydanego paliwa
do autocysterny z obowiązującą Polską Normą.
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Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy. Projekt umowy został
przygotowany na podstawie SIWZ. W związku z powyższym warunki określone w SIWZ
są wiążące również w zapisach projektu umowy.

3. Mając na uwadze Państwa zapis w rozdziale XV wnosimy o:
- ujednolicenie jednostek cenowych przedstawionych w Państwa zamówieniu publicznym
z cennikiem producenta, poprzez zmianę ceny za olej napędowy z ceny w zł za litr na cenę
w zł za 1m3 (1000ltr). Cena w zł/m3 spełnia warunek zachowania proporcjonalności
w liczeniu i dokumentowaniu zmiany ceny. Ponadto wyjaśniamy, że ustalenie ceny sprzedaży
wyrażonej w zł za litr nie koresponduje z cennikiem producenta, który przedstawia swoje ceny
w zł za m3. W związku z powyższym proponujemy zmianę jednostki z ceny w zł za litr na cenę
w zł za m3 (1000 ltr).
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy
4. SIWZ – XV opis sposobu obliczenia ceny, pkt 6, 7 oraz §5 projektu umowy zapis:
„… Na cenę składać się będzie cena netto 1 litra paliwa podana przez PKN Orlen na stronie
internetowej /WWW.orlen.pl/ i stały upust lub marża doliczana przez Oferenta /określony
w złotych polskich w stosunku do ceny PKN Orlen/…”
Nie koresponduje z zapisem:
„… stały upust od ceny brutto: … % …”
Prosimy o korektę, a także proponujemy dopisanie treści w rozdziale XV: Zmiana ceny będzie
odpowiadała kwocie zmiany ceny ogłoszonej przez producenta. Potwierdzeniem
prawidłowości wprowadzonej nowej ceny będzie obowiązujący w dniu dostawy cennik
producenta, dostępny na stronach internetowych. Zmiany ceny nie wymagają dla swojej
ważności aneksu.
Odpowiedź: Zamawiający w §5 projektu umowy zmienił sformułowanie „… stały upust
od ceny brutto: …% …”, na „… stały upust/marża od ceny brutto: …zł”. Pozostałe
zmiany nie zostają uwzględnione przez Zamawiającego.
5. Ponieważ Zamawiający nie sprecyzował w jakiej temperaturze zamierza odbierać paliwo,
prosimy o deklarację czy Zamawiający zgadza się na:
Rozliczenie dostawy na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny.
Ilość wydanego paliwa przeliczana będzie automatycznie przez dystrybutor
do temperatury referencyjnej 15oC. Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk
z dystrybutora cysterny. Do każdej dostawy – faktury sprzedaży Wykonawca załączać będzie
wydruki z legalizowanego dystrybutora cysterny potwierdzone podpisem upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ilości dostarczonego paliwa określone w fakturze
winny odpowiadać mierze objętości paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C,
a jednostkowe odbiory zamawianego paliwa będą odbywać się według powyższego schematu.

