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       Mosina, dnia 07.02.2014 r. 

 
 
Do wszystkich Wykonawców 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZUK.02.2014 w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawy oleju napędowego. 
 
Na podstawie art.38, ust. 1ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz.U. z 2013 r. , 
poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień: 
  

Pytanie 1 
Prosimy o ustalenie minimalnej ilości dostawy do jednej kotłowni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uważa, że zapis pkt. 2.1. w Załączniku nr 1 do siwz „ Realizacja przedmiotu zamówienia 
poprzez sukcesywne dostawy częściowe ( po min. 3 m³ oleju napędowego grzewczego ) wg 
aktualnych potrzeb Zamawiającego (…)” w wystarczający sposób precyzuje minimalną ilość dostawy. 
Pytanie 2 
Prosimy o przedstawienie wykazu z adresami wszystkich kotłowni Zamawiającego objętych przedmiotowym 
zamówieniem. W  wykazie prosimy o informacje dotyczącą maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego na 
drodze dojazdowej cysterny paliwowej do każdej kotłowni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  dostarcza olej napędowy grzewczy do sześciu kotłowni zlokalizowanych zgodnie z zapisami punktu 
2.4. a) Załącznika nr 1 do siwz. Cysterna o pojemności nie  większej niż jest to konieczne przy dostawach 
będących przedmiotem zamówienia nie będzie miała technicznych kłopotów związanych z maksymalnym 
dopuszczalnym naciskiem osiowym. 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający przewiduje dostawy oleju opałowego w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie  przewiduje dostawy oleju napędowego w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

Pytanie 4 
Prosimy o podanie godzin przyjmowania paliwa. 
Odpowiedź: 
Zapis punktu 1 siwz podaje godziny pracy Zamawiającego i w tych godzinach dostawy paliw nie wymagają 
dodatkowych ustaleń z Zamawiającym, w sytuacjach wyjątkowych jest możliwe ustalenie innej pory dostawy. 
Pytanie 5 
Prosimy o objęcie zasadą opisaną w zał. Nr 1 w pkt 2-2,5 wszystkich obiektów objętych przedmiotem 
zamówienia ( rozliczenie w 15º C). 
Odpowiedź: 
Zapis pkt 2.5  Załącznika nr 1 do siwz otrzymuje brzmienie „Rozliczanie dostaw częściowych do zbiorników 
będzie zgodne z obowiązującym w Polsce  systemem wydań paliw w temperaturze referencyjnej + 15 º C” 
Pytanie 6 
SIWZ-załącznik nr 7, wykaz potwierdzający dysponowanie potencjałem technicznym w postaci co najmniej 
Jaka rodzaju informacja o cysternach powinna zdaniem Zamawiającego być wpisana do wymienionej kolumny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający precyzuje w nagłówkach  kolumn informacje jakie powinny być zawarte w poszczególnych 
kolumnach. 
Pytanie 7 
Dotyczy §5,pkt 1 wzoru umowy 
Zapis: 
„Wynagrodzenie określone w §3 będzie płatne częściami, na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez 
Wykonawcę po każdej dostawie i obejmujących faktyczną ilość paliwa dostarczonego w danej dostawie. 
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę każdej z faktur częściowych będzie podpisany przez obie strony 
umowy protokół odbioru wraz z świadectwem jakości i kopią aktualnego na dzień dostawy cennika PKN ORLEN 
S.A. / GRUPY LOTOS S.A*.” 
proponujemy zmienić na: 
„Wynagrodzenie określone w §3 będzie płatne częściami, na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez 
Wykonawcę po każdej dostawie i obejmujących ilość paliwa wydanego w danej dostawie w temperaturze 15 º C 
ustalonej na podstawie wydruku z zalegalizowanego urządzenia dystrybucyjnego cysterny Wykonawcy. 



   „Zakład Usług Komunalnych” sp. z o.o. w Mosinie,  
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina                                                                  oznaczenie sprawy ZUK 02. 2014 

  strona 2 z 1  
 
   
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę każdej z faktur częściowych będzie podpisany przez obie strony 
umowy protokół odbioru wraz z świadectwem jakości i kopią aktualnego na dzień dostawy cennika PKN ORLEN 
S.A. / GRUPY LOTOS S.A*.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje zapis  §5,pkt 1 wzoru umowy w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości poprzez 
usunięcie słowa „faktyczną” , zapis otrzymuje brzmienie: 
 „Wynagrodzenie określone w §3 będzie płatne częściami, na podstawie faktur częściowych, wystawianych 
przez Wykonawcę po każdej dostawie i obejmujących ilość paliwa dostarczonego w danej dostawie. Podstawą 
do wystawienia przez Wykonawcę każdej z faktur częściowych będzie podpisany przez obie strony umowy 
protokół odbioru wraz z świadectwem jakości i kopią aktualnego na dzień dostawy cennika PKN ORLEN S.A. / 
GRUPY LOTOS S.A*.” 
Natomiast w pozostałym zakresie zapisy przywałanego paragrafu pozostają  bez zmian  
Pytanie 8 
Dotyczy §5,pkt 1 wzoru umowy 
Zapis: 
„Zapłata prawidłowo wystawionych faktur, wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru dostawy częściowej, 
świadectwo jakości, kserokopia aktualnego na dzień dostawy cennika), będzie następowała na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ……………………………………………. każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez 
Zamawiającego. Za termin zapłaty uważa się datę wykonania polecenia przelewu bankowego Zamawiającego.” 
Proponujemy zmienić na: 
Zapłata prawidłowo wystawionych faktur, wraz z dokumentami rozliczeniowymi (wydruki z legalizowanego dystrybutora 
cysterny, świadectwo jakości, kserokopia aktualnego na dzień dostawy cennika), będzie następowała na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………. każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia dostawy. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę obecnego zapisu wzoru umowy. 
Pytanie 9 
Dotyczy §6,pkt 2 wzoru umowy 
Zapis: 
„Zamawiający przez cały czas trwania umowy posiada prawo do pełnej kontroli dostaw w zakresie ilości, gwarantowanej 
atestami jakości oraz aktualności cen.” 
Proponujemy zmienić na: 
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli dostawy oleju opałowego, będącego przedmiotem umowy. 
Podstawą sprawdzenia jakości dostarczonego oleju opałowego 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 i wiążący dla stron. 
Koszt badania oleju opałowego ponosi zamawiający – jeżeli jakość oleju jest zgodna z Polską Normą, Wykonawca – 
jeżeli jakość oleju nie odpowiada Polskiej Normie. 
I dopisać pkt 3 o treści : 
Zamawiający przez cały czas trwania umowy posiada prawo do pełnej kontroli w zakresie aktualności cen.  
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę obecnego zapisu wzoru umowy. 
 
 
Uwaga! 
Termin , godzina i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
           
 
          z poważaniem  
          Prezes Zarządu 
          mgr inż. Andrzej Strażyński
       


