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Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 3 
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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawy oleju napędowego dla PKM 
Międzygminna Sp. z o.o. Świerklaniec” Nr sprawy: 1/ZPS/PKMS/11/2020 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (wraz z późniejszymi 
zmianami), ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i ewentualne 
dokonanie modyfikacji treści SIWZ i Umowy: 

 

 
1. Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np.: autocysterny do miejsc rozładunków? 
2. Prosimy o potwierdzenie  iż, pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
(Dz.U. Nr 147, poz.1189) oraz  polska normą PN-EN ISO 3170? 

3. Prosimy o potwierdzenie iż, badanie próbek z paliwem będzie dokonywało niezależne akredytowane 
laboratorium. 

4. Art. 7 ust. 10 Umowy. Prosimy o modyfikację zapisu. Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 

lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do 

transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, 

związanych z wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się 

obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. Czy w związku z powyższym Zamawiający 

wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia o następującej treści:,, Sprzedawca 

oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.” 

5. Zgodnie z Rozdziałem III pkt.11 SIWZ. Zamawiający pisze ,,Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi 

około 10 000 litrów (10m3) i będzie realizowana sporadycznie w przypadku wystąpienia awarii na stacji paliw 

lub w okresie zimowym” W związku z tym iż, 10 m3 dotyczy tylko sytuacji awaryjnej prosimy o 

doprecyzowanie i oszacowanie minimalnej wielkości pojedynczej dostawy jaka będzie zamawiana poza 

przypadkiem opisanym powyżej. Jest to niezbędne Wykonawcy w celu prawidłowego oszacowania kosztów 

logistycznych. 

6. Czy Zamawiający będzie również wymagał dostaw oleju napędowego o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych tzw: ,,arktyczny”? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie 
jakie ilości Zamawiający przewiduje zakupić? Z uwagi na fakt, że cena sprzedaży oleju napędowego o 
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych bardzo się różni, jak również w związku z awizacją tego 
produktu z innych baz magazynowych, a co za tym idzie dużą różnicą w kosztach transportu, nie jest zasadne, 



 

 

 

aby dla dwóch rodzajów olejów napędowych tj., oleju napędowego standardowego i oleju napędowego o 
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych tzw. ,,arktyczny”, zastosować jeden opust. W związku z 
powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na zastosowanie odrębnej ceny oraz opustu dla oleju 
napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Ponadto prosimy o dokonanie 
modyfikacji w Formularzu Ofertowym oraz Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego ,,Cena oferty” i 
rozróżnienia na dwa odrębne produkty tj., ON i ONA 2. Ponadto należałoby dokonać zmian zapisów SIWZ (z 
uwzględnieniem obu produktów ilości oraz sposobu obliczania ceny). 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenie ilości dostaw oraz fakturowanie następowało na podstawie 
dowodu wydania z bazy magazynowej z której realizowane będą dostawy ewentualnie na podstawie 
legalizowanego licznika autocysterny w temp ref 15 stopni C? 

8. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe czy Zamawiający potwierdza iż, urządzenia pomiarowe jak i 
zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje i decyzje 
UDT. 

9. Dot. Rozdział V pkt 2 SIWZ. Czy zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej autocysterny w której są 
umieszczone zawory wlewowo-spustowe spełni wymóg Zamawiającego o którym mowa we wspomnianym 
Rozdziale?  

10. Dot. Pkt. 2.12 i 2.13 SIWZ. Prosimy o doprecyzowanie czy dokumenty o których mowa Wykonawca ma 
przedłożyć wraz z Ofertą czy dopiero na wezwanie Zamawiającego? 

11. Czy Wykonawca wraz z Ofertą ma przedłożyć tylko dokumenty wymienione w Rozdziale XIII pkt.12?    
12. Dot. Art. 3 pkt. 5 ppkt a) Umowy. Uprzejmie informujemy iż, obecnie większość terminali paliw (bazy 

magazynowe) obsługiwana jest za pomocą elektronicznych kart, a proces dokumentowania wydań 
przeprowadzony jest elektronicznie. Wobec tego zarówno dokumenty wydania jak i odpisy ze świadectw 
jakości są generowane elektronicznie i nie posiadają własnoręcznego podpisu. Prosimy zatem o potwierdzenie 
iż, takie dokumenty spełnią wymagania Zamawiającego? 

13. Dot. Rozdział XVII pkt. 7 SIWZ oraz Załącznik nr 1  do Formularza ofertowego: ,,Cena Oferty” Prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności czy wszystkie ceny w ofercie mają być podane do dwóch miejsc po przecinku 
zgodnie z Rozdziałem XVII pkt. 7 SIWZ? W pkt. 3 Załącznika nr 1 do Formularza  ofertowego ,,Cena oferty” 
Zamawiający pisze ,,cenę netto za 1 m3 należy podać  z dokładnością do pełnych złotych bez groszy” zaś w 
pozostałych punktach do 2 miejsc po przecinku. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie. 

14. Dotyczy Wzoru Umowy- prosimy o korektę Państwa nr NIP. 
15. W przypadku gdyby Zamawiający wymagał także dostaw oleju napędowego o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych tzw,,arktycznego” prosimy o określenie minimalnej wielkości pojedynczej dostawy 
tego produktu. 

16. Prosimy o określenie częstotliwości dostaw paliw w miesiącu. 
17. Dot. Art. 3 pkt. 1 Umowy oraz Rozdział VI pkt. 1 SIWZ. Prosimy o informację, czy dostawy paliw będą się 

odbywały w godzinach 6.00 -13.00 czy 7.00-13.00 zgodnie z SIWZ? 
18. Dot. Art. 3 pkt. 6 ppkt e) Umowy. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, czy przy każdej dostawie będą pobierane 

próbki z paliwem? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o  informację ile próbek będzie pobieranych. 
Ponadto prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za ich przechowywanie? 

19. Dot. Art. 3 pkt. 6 ppkt. f) Umowy. Zamawiający pisze ,,przygotowanie próbek paliwa, które przechowuje się 
przez okres pięciu kolejnych dostaw w szklanych, zaplombowanych pojemnikach”. Prosimy o informację kto 
będzie odpowiedzialny za dostarczenie szklanych butelek, w przypadku gdyby to Wykonawca byłby za to 
odpowiedzialny prosimy o informację dotyczącej ilości butelek jaką Wykonawca miałby dostarczyć w całym 
okresie realizacji Umowy. Jest to niezbędne w celu prawidłowego oszacowania kalkulacji przetargowej. 

20. Art. 3 pkt.12 ppkt. C) Umowy. Zamawiający pisze ,,Zamawiający przy dokonaniu pomiaru gęstości paliwa 
będzie uwzględniał dopuszczalny błąd przyrządów pomiarowych będących na wyposażeniu Zamawiającego” 
Prosimy o podanie wartości tego błędu tak aby nie było wątpliwości np.: w przypadku ewentualnej reklamacji 
ilości paliwa. 



 

 

 

21. Art. 3 pkt.12 ppkt. d) Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonego 
produktu w przypadku min: dostarczenia produktu innego od zamawianego lub w ilości wyższej od 
zamawianej o co najmniej 3,0 m3. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, czy odmowa będzie dotyczyła całej 
dostawy czy tylko ilości przekraczającej wskazaną wartość? 

22. Dot. Art. 3 pkt. 15 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę zapisu który otrzymałby brzmienie 
,,Opóźnienie w opłaceniu 1 faktury powyżej 21 dni upoważnia Wykonawcę do wstrzymania realizacji 
kolejnych dostaw" 

23. Dot. Art. 4 pkt. 1 Umowy. Proponujemy aby kontrola laboratoryjna była przeprowadzona na koszt 
Zamawiającego. Wykonawca daje rękojmie prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Ewentualnie w 
przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa która to zostanie potwierdzona przez akredytowane niezależne 
laboratorium Wykonawca może pokryć koszt takiego badania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe? W 
przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o informację czy Zamawiający będzie dokonywał pełnego badania 
wszystkich parametrów paliwa czy tylko podstawowe? Prosimy o podanie kosztu jaki miałby ponieść 
Wykonawca z tytułu badania jednej próbki paliwa. 

24. Dot. Art.4  pkt. 2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary z 20% na 10% 
wartości brutto zakwestionowanego paliwa? 

25. Dot. Art. 4 pkt.3.4 Umowy. Prosimy o wyjaśnienie jaki koszt opłat wynikałby z przekroczenia dopuszczalnych 
norm emisji zanieczyszczeń powietrza? 

26. Dot. Art. 4 pkt. 6 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu który otrzymałby brzmienie 
,,Odstąpienie o którym mowa w ust. 5 może nastąpić w przypadku dwukrotnej wadliwej dostawy które to 
zostaną potwierdzone przez niezależne akredytowane laboratorium i które potwierdzą niezgodność z 
wymaganiami opisanymi w art. 1 ust. 1  Umowy” 

27. Dot. Art. 7 pkt. 2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby za datę zapłaty przyjąć wpływ środków na 
rachunek bankowy Wykonawcy? 

28. Dot. Art. 7 pkt. 7 i 11 Umowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie 
faktur Vat w wersji elektronicznej na podany adres e-mail? 

29. Dot. Art. 8 pkt. 1 ppkt. A), B) i C). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar z 5 % na 2,5%? 
30. Dot. Art. 8 pkt. 1 ppkt.C). Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto 

dostawy (określonej w art. 6 ust. 1 litera c) za dostarczenie oleju napędowego o parametrach innych niż 
zamówione. Prosimy o wyjaśnienie o jaki art. 6 ust. 1 litera c) Zamawiającemu chodzi? 

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Umowy zapisu tak aby zachować Symetrię Stron Umowy? 
Zapis otrzymałby brzmienie ,,W wysokości 5 % wartości brutto dostawy określonej w art. 6 ust.2 za 
odstąpienie od Umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

 

 

 

Pismo zostaje do Państwa przesłane w dniu dzisiejszym za pośrednictwem MiniPortalu oraz na wskazany 

powyższy adres e-mailowy 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Odpowiedzi prosimy przesłać na adres: e-mail: ewelina.fil-ziolkowska@orlen.pl 

 

 

 

 

Z poważaniem  

 

 

 

 

 

 

Ewelina Fil-Ziółkowska 

Specjalista 

Dział ds. Przetargów 

e-mail ewelina.fil-ziolkowska@orlen.pl 

 tel. 24/ 256 60 54 faks., kom: 609 210 244 
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