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Do Wykonawców, któuy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Numer postępowani az ZP / 56 /2020

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn.: ,,,Sukcesywne dostawy paliw płynnych typu benzyna
bezołowiowa Pb-95 i olej napędowy (ON włŃciwy do warunków klimaĘcznych) do
zbiorników podziemnych stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie", nLlmer
postępowania: ZPl56l2020, zawiadarniam, że wpłynęły zapytartia dotyczące treści
Specyfikacj i Istotnych Warunków Zarnowienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zarlowień
publicznych (t. j.Dz.U. z2019 r.,poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zaprĄańv\,raz
z wyjaśnieniem:

Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawąz dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia zatorow pŁatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych,
których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi,
związarrych z wykonywaną przez obie Strony działalnoscią, począwszy od dnia 1 stycznia
2020 roku, stosuje się obowiązekzłożęnia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy.

Czy w związku z powyższym Zarnawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy
zapisu w formie oświadczenia o następującej tręści: ,,Sprzedawca oświadcza, że posiada
status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pk 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o pr ze ciw działaniu nadmiernym opóźnieniom w tr ans akcj ach handl owych " .

wyiaśnienia do pytania nr 1:
ZamawiĄący wyraża zgodę na dodanie do umowy oświadczenia o treści
zaproponowanej przez Wykonawcę, lj. ,,Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego
przedsiębiorcyw rozumieniu art.4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w trans akcj ach handl owych " .

Zamawiający nie wskazuje jednoznacznie czy zakupione paliwo wykorzystywane będzie do
celów własnych czy może będzie odsprzedawane (również poza granicami kraju) otaz czy
w związkuztymZamawiający posiada stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

a. Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego
v,ryŁącznie dla celów własnych prosimy o dodanie do umowy następującego
zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej
treści): ,,Zamawiajqcy oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej



w zakTesie wytwarzania lub obrotu paliwami i energiq w rozumieniu art. 32
ust. l ph l orazph 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo EnergeĘczne (tekst
jednolity Dz. U. z 20]7 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej takze: ,,prawo
energeĘczne"f, zaś:

i. oleje napędowe o kodach CN CN27101943, CN27102011
ii. Benzyny silnikowe o kodach CN 27]0]215, CN 27l01249

zakupione od Wykonawcy przeznaczone będq wyłqcznie na własny uzytek. O zmianie
sytuacii fahycznej / prawnej w Ęm przedmiocie Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcę
i prześle ahualne dokumenĘ w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będq miały podlegać dalszej
sprzedaĘ na terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaĄ poza terytorium Polski,
Zamawiajqcy zobowiqzuje się do uzyskanią stosownej koncesji na obrót paliwami lub
na obrót paliwami ciekłymi z zagranicq przed dokonaniem obrotu Ęmi paliwami
ciekłymi i nienłłocznego poinformowania Wykonawcy o jej uzyskrlniu.

Zamawiajqcy oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z Ętułu
sprzedazy paliw ciekĘch przez Zamawiajqcego bez posiadania przez niego
wymaganej koncesji.

W przypadku naruszenia przez Zamawiajqcego zobowiqzania do zuzycia paliwa
wyłqcznie na potrzeby własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego
odsprzedaĄ paliwa bez wymaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiajqcego
obrotu z zagranicq paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji,
Zamawiajqcy zobowiqzuje się do zapłaĘ na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości
równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa
Urzędu Regulacji EnergeĘki w wysokości nie mniejszej niż 50 Ęsięcy złotych a nie
większej niż 250 tysięcy złoĘch za kaZdy przypadek nąruszenia zgodnie z art. 56 ust.

2h ph 7 prawa energeĘcznego, w nłiqzku ze stwierdzeniem przez ten organ
naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów
powszechnie obowiqzujqcych w zalłesie obrotu hurtowego paliwami ciekłymi
p o mi ę dzy p o dmi ot ami kn nc e sj onow anymi " .

b) Jeśli zamawiane paliwa będą przeznaczone przęz Zamawiąącego do dalszego
obrotu prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy
zawieraniu umowy oświadczenib o następującej treści): ,,Zamawiajqcy oświadcza, iż
prowadzi działalność gospodarczq w zalrresie obrotu następujqcymi paliwami
i energiq w rozumieniu art. 32 ust.l pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo
EnergeQczne (Dr. U. z 20]7 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: ,,prawo
energeĘczne"J zgodnie z zapisami posiadanej koncesji:

iii. oleje napędowe o kodach CN CN2710]943, CN2710201]
iv. Benzyny silnikowe o kodach CN 27101245, CN 27101249

W przypadku gdy paliwa nablłvane od Wykonawcy będq miały podlegać wlłvozowi
i odsprzedazy poza terytorium Polski, Zamawiajqcy zobowiqzuje się do uzyskania
stosownej koncesji na obrót paliwami cielcłymi z zagranicq przed dokonaniem obrotu
tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu.



Zamawiajqcy zobowiqzuje się dostarczyć Wykonawcy stosowne koncesje. O zmianie
sytuacji faktycznej / prawnej w przedmiocie posiądania koncesji Zamawiajqcy
powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych
od zaistniałej zmiany.

Zamawiajqcy oświadcza, ze jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z Ętułu
sprzedazy paliw ciekłych przez Zamawiajqcego bez posiadania wymaganej koncesji.

W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego obrotu z zagranicq Paliwami
kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiajqcy zobowiqzuje się do
zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej A:arze
wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji EnergeĘki z Ętułu
sprzedaży paliw cieHych do przedsiębiorców nie posiadajqcych koncesji jezeli taka
koncesja była wymagana w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złoĘch a nie
większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56
ust.2h pkt 7 prawa energetycznego.

W przypadku utraĘ przez Zamawiajqcego posiadanej koncesji, uprawniajqcej do
obrotu paliwami zakupionymi od Wykanawcy, nie poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy i dokonania obrotu tymi produktami bez wymaganej koncesji,
Zamawiajqcy zobowiqzuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w
wysokoŚci równej prclwomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy
przez Prezesa Urzędu Regulacji EnergeĘki wynoszqcej, zgodnie z art. 56 ust.2h ph 7
prąwą energeĘcznego, nie mniej niż 50 Ęsięcy złotych a nie więcej niz 250 tysięcy
złoĘch w nłiqzku z stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę
warunków udzielonych koncesji, lub naruszeniem przepisów powszechnie
obowiqzujqcych w zalcresie obowiqzku obrotu hurtowego paliwami cielłłymi tylkn
p omi ę dzy p o dmi ot ami po s i adaj qcymi w ł aś c iw e konc e sj e " .

c) Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przęz Zamawiającego dla celów
własnych oraz będą ptzęznaczone do dalszego obrotu prosimy o dodanie do umowy
zapisu albo złożęnia przy zawieraniu umowy oświadczenia o treści wskazanei
w punkcie b).

wyiaśnienia do pytania nr 2:
Zakupione paliwa wykorzystywane będą tylko i wyłącznie do celów własnych.
ZamawiĄący nie posiada koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Zamawiający
zobowtązuje się do zŁożęnia oświadczenia przy zawieraniu umowy w treści zgodnej
z zaproponowaną przez Wykonawcę w pkt. a.

Jeżelt Zamawiający posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) prosimy
o następujące informacj e :

- czy ZamawiĄący złoż5Ą w wymaganym terminie (tj. do 16 stycznia 2017 r.) wniosek
o zmianę posiadanej przez siebie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) w celu
dostosowania jej treści do nowej definicji paliw ciekłych o której mowa w art. 3 pkt. 3b
ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16 ust. I oraz 16a ust. 1



ustawy z dnia 22 Iipca ż016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetycznę oIaz niektórych

innych ustaw (Dz. U. z2016 roku poz. 1165),

- czy wniosek o którym mowa w lit. a) powyżej obejmuje wskazanie w zmienianej koncesji

obyówu rodzajów olejOw napędowych mogących być przedmiotem obrotu objętego koncesją,

tj. oleju napędowego o kodach CN CN27101943, CN27102011 i benzyny silnikowe o kodach

CN 27101245, CN 27I0Iż49.

wviaśnienia do nvtania nr 3:
Odpowiedz taka jak dlap7Ąaniam 2.

ffiĘru
Cry Zamawiający prowadzi obrót paliwami ciekłymi z zagtanicą i posiada stosowną

koncesję?

wviaśnienia do nvtania nr 4:

z"^".rąą"y nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą i nie Posiada
stosownej koncesji.

Czy Zamawiający v,ryrazi zgodę aby termin płatnościliczony był od daty dostawy a nie od

dły doręczenia prawidłowo wystawionej faktury?

wviaśnienia do nvtania nr 5:

ZamawiĄący po dtrzymuj e zapisy SIWZ.

ffiffi
Cry Zama*tający Wrazi zgodę przekazywanie faktur VAT w formię elektronicznej zgodnie

z ustawą z dnta 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.ż016.710 j. t.

zpóźn. zm.)?

wviaśnienia do nvtania nr 6:

Żamawiający wytaża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

ffiwffix
Czy Zarnawiający zgodzi się aby rozliczenie ilościowe i fakturowanie odbywało się na

podstawie dokumentu wydania sporządzanego na podstawie pomiarów na \egalizowanych
urządzeniach wydawczych zbaz l terminali paliw? Zama,wiąący przewiduje aby rozliczenia
ilościowe były dokonywane na podstawie wskazań vządzeń pomiarowych w zbiomiku
mterzącychpoziom cieczy po zlaniu. Pomiary dokonywane w ten sposób obarczone są dużym

błędem. W związku z tym proponujemy, aby rozliczęnie ilości dostarczonego oleju

napędowego i fakturowanie następowało w oparciu o dokument wydania w temperatlyzę
referencyjnej 15 st. C sporządzany na podstawie pomiarów na\egaltzowanych urządzeniach
wydawczych z baz / terminali paliw, które to urządzenia cechują się znacznie vłyższą

dokładnością.



wviaśnienia do pytania nr 7:
Zamawląący podtrzymuj e zapisy SIWZ.

W przypadku nie Wrażenia zgody na powyższe prosimy o określenie jaka wielkość ubl.tku
będzie uznawanajako ubl.tek naturalny, o który zostanie powiększona ilość paliwa wskazana
na fakturze ustalona w oparciu o urządzenia pomiarowe zamawiającego (przy czym suma
ilości paliwa wskazana na fakturze obejmL|Jąca ilość wskazaną na podstawie urządzeń
pomiarowych zamawiającego oraz wynikająca z ubfiku naturalnego nie może byó większa
niZ ilość paliwa wynikająca z dowodu wydania)?

wyiaśnienia do pytania nr 8:
Sposób ustalenia ilości otrzymanego paliwa będącego podstawą wystawienia faktury
opisano w Załącznlku nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w § 2
ust. 9 - 1l. Zamawiający podtrzymuje te zapisy.

Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np.: autocysterny do
miejsc rozładuŃów?

wviaśnienia do pvtania nr 9:
Nie ma utrudnień w dojeździe do stacji paliw.

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest
dostawa wyŁącznie oleju napędowego standardowego letniego, przejściowego i zimowego?

Wyiaśnienia do pvtania nr 10:
Przedmiotem niniejszego postępowania są dostawy oleju napędowego: letniego,
przejściowego i zimowego.

Czy pobór próbek i ich przechowywanie, w celu przeprowadzenia badń laboratoryjnych
weryfikujących zgodność dostarczanych produktów z parametrami podanymi w ofercie,
będzie zgodne z Rozpotządzeniem Ministra Gospodarkt z dn. 1 września 2009 r. w sprawie
sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 147, poz.1189)?

Wyiaśnienia do pvtania nr 11:
Pobór próbek t ich przechowywanie, w celu przeprowadzęnia badań laboratoryjnych
potwierdzających zgodność dostarczonych produktów z paramętrami zawartymi
w ofercie będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września
2a09 r, w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.



@jącyWyraZizgodęnapobieraniepróbekzzaworówspustowychpouprzednim
spuszczenir, Ót .-300 litrów paliwa za pomocą specjalnej końcówki (próbopobieralnika)

§rr"rnu"ronej do tego celu? Nadmieniamy, że spuszczęnie tej ilości paliwa przed pobraniem

próbki jest konieczne aby próbka była miarodajna.

wviaśnienia do nvtania nr l2z
Żamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie-

Proszę o doprecyzowanie, czy to ZamalviĄący
pojemników w celu poboru prób paliwa. JężeIt
większej pańii pojemników na próby?

będzie odpowiedzialny za dostarczanie
tak, to czy istniej możliwość pozostawię

wviaśnienia do pvtania nr 13:
zia!nyzadostarczęniepojemnikówdopróbek.Istnieje

możliwość pozostawienia większej partii pojemników na próby.

Prosimy o informacj 9, c4 pobór prób z paliwem będzie dokonywany przy każdej dostawie?

Wviaśnienia do nvtania nr 14:

Pobór prób z paliwem nie będzie pobierany przy każdej dostawie.

Prosimy o potwierdzenie,
orazichplombowania.

żę to Zamawiający dokonywał będzie poboru próbek z paliwem

Wviaśnienia do nvtania nr 15:

Zu^"*a:ą"v podtrzymuje zapisy § 3 ust. 3 - 7 Istotnych postanowień umowy

w kwestii poboru i plombowania próbek.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wskazać w umowie numer BDO Wykonawcy, jeżelt

Wykonawca taki numer posiada?

wviaśnienia do nvtania nr l6:
Wykonawcy w umowieZamawiający wyraża zgodę na wskazanie numeru BDO

w przypadku jego posiadania.

Czy Zanawiąący wyrazi zgodę
tego celu aplikacj i elektronicznej,

na składanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej do

którą Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiąącemu.



&

Wviaśnienia do pytania nr 17:
Zamawtający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie,

Czy Zamawiapcy v,ryrazi zgodę aby jako datę zapŁaty przyjąó datę wpływu należności na
konto Sprzedawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data obcięenia rachunku
baŃowego ZamawiĄącego co może generować zbędne utrudnienia w trakcie współpracy
handlowej.

Wviaśnienia do pvtania nr 18:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Istotne postanowienia umowy z § 1
ust. 6.

Czy Kupuj ący v,yrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przęz Kupującego płatności bez
wskazania w tytule przelewu faktury, z ktorej wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony
przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Kupującego
wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zatachowane
zostaną wszelkie inne płatności Kupującego, które w treści przelewu opisane zostaną
nieprawidłowo, w szczegolności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie
niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury?

Wyiaśnienia do pytania nr 19:
Zamawiający wytaża zgodę na zaproponowane tozwiązante.

Czy Kupuj ący wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej ptzez Sprzedawcę
wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz.
93 z poźn. zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami
lub ich dochodzenie. Wyrńenie powyższej zgody upoważnia Sprzedawcę do udostępnienia
vVw osobie trzeciej informacji niezbędnych do dochodzenia przenoszonej wierzltelności lub
jej dalszego obrotu w tym m.in.: wysokości zadłużenia oraz informacji o ustanowionych
zabezpieczeniach. O dokonaniu przeniesienia wierzytelności Sprzedawca niezwłocznie
powiadomi Kupującego.

Wyiaśnienia do pvtania nr 20:
Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności na osoby trzecie.

czy kupujący vqlrazi zgodę na pisemne, ktzdorazowe i nięzwłoczne informowanie
Sprzedawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieó wpływ na jego kondycję
f,tnansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczęgolności o złożęniu wniosku do
właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości. Ponadto czy Kupujący vłyrazi zgodę aby
zobowiązaó się do kńdorazowego i niezwłocznego informowania Sprzedawcy o wszelkich
zmianach dotyczących jego danych w tym m,in.: nazwiska l nazwy, adresu zarnieszkania l
siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu?



Wviaśnienia do pvtania nr 21:
Zamawiający nie wyraża zgody na pisemne informowanie o swojej sytuacji finansowej.
Równocześnie Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowej informacji w przypadku
zmiany danych Zamawiającego min. Iuazwy, adresu, adręsu poczty elektronicznej itp.

Czy Zamawiający v,ryrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów zgodnte
zostanie ustanowiony limit kredytu kupieckiego i w przypadku przekroczenia
sprzeduż paliw Zamawiającemu zostanie wstrzymana?

Wyiaśnienia do pvtania nr 24:
Zamawiający nie jest w stanie
Zamówienia zlożonę po godzinie 12

z którymi
tego limitu

zagwarantować godziny wysyłania zamówięń.
traktowane będą, jako złożone w dniu następnym.

Wviaśnienia do pytania nr 22:
Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie zapisów odnośnie kredytu
kupieckiego.

Prosimy odstąpienie od wymogu podawania wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę
do wykonania zarnowienia (pa, 7 pkt 3 ppkt 1.2 |it b SIWZ), ponieważ wiąże się to
z przekazywaniem t ptzetwarzaniem danych osobowych, co generuje zbędne ryzyko zarówno
dla Wykonawcy jak i Zarnawiającego związane z obowiązywaniem RODO. W zwipku
z powyższym prosimy o informacj ę czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu
oświadczenie Wykonawcy, że osoby skierowane do wykonania tego zamówięnia posiadają
wszystkie niezbędne kwalifi kacj e.

Wviaśnienia do nvtania nr 23:
ZamawiĄący podtrzymuj e zapisy SIWZ.

Prosimy o doprecyzowanie czy załnówienia byłą składane do godz. 12.00. Zamówtęnta
składane po godz. 12.00 traktowane będą jako złożonę dnia następnego. Powższa zmiana
umożliwi Wykonawcy optymalne zaplanowanie dostaw do Zamawiaj ącego z uwzględnieniem
całe go planu do staw realizowan y ch przez Wykonawcę.

Czy składanie zamówiefibędzie się odbyłvało w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku
zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wviaśnienia do pvtania nr 25:
Zamówienia kierowane będą do Wykonawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku
z wyŁączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.



Czy Zamawiający dopuszcza dostawy łączone?

Wyiaśnienia do pytania nr 26:
Zamawruj ący dopuszcza do stawy łączone.

Prosimy o określenie minimalnej wielkości dostaw.

Wyiaśnienia do pvtania nr 27:
Minimalna wielkość dostawv - 4 m3

Prosimy o potwierdzenie, że jednostkąrozliczeniową jest złlm3.

Wyiaśnienia do pytania nr 28:
Jednostką rozliczęniową jest m3 z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

Prosimy o doprecyzowani na jakie czynności osoby rea|izujące dostawy paliwa mają
posiadać uprawnienia § 2 ust.3 zał. nr 3 do SIWZ Istotnych Postanowień umowy.

Wyiaśnienia do pvtania nr 29:
Zamawiający wymaga, aby kierowca cysterny posiadał aktualne zaświadczenie ADR
uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych, zgodne ze wzorem określonym
w Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morsktej z dnia
15 lutego 20I2r. wsprawie egzaminów dla kierowców ptzewożących towary
ntebezpieczne.

Prosimy o potwierdzenie, że datą kalkulacji ceny ofertowej jest dzięń 03.02.202l r.

Wviaśnienia do pvtania nr 30:
Datą kalkulacji ceny oferty jest 3 lutego 202I r.

I

Prosimy o zastąpienię obliczania ceny dostawy na podstawie współczynnika innym sposobem
obliczania ceny, tj. na podstawie stałego, wynikającego ze złożonej oferty opustu kwotowego
w złlm3. W takim przypadku ceną dostawy była by cena producenta paliwa PKN ORLEN
z dnia dostawy pomniejszona o stały opust kwotowy. Taki sposób jest bańziej korzystny dla
obydwu stron poniewaz gwararfiuje stałość warunków finansowych niezależnie od zmian
ceny producentów.

Wviaśnienia do pytania nr 31:
Zamaw iaj ący p o dtr zymuj e zasto s o wany sp o s ób obliczania c eny d o stawy.



W przypadku nie wyrażenia zgody na powyzsze:

a) prosimy o potwierdzenie, że cena kazdorazowej dostawy będzie ustalana

w odniesieniu do obowiązującej w dniu realizacji dostawy ceny producenta paliwa
pKN QRLEN S. A. publikowanej na stronie internetowej rłT.ąT,i,.orlen.pl

b) prosimy o potwierdzenie, ze skrót Cn w par 5 ust. 2 oznacza cenę producenta

paliwa PKN ORLEN S. A. obowiąz,ljącą w dniu realizacji dostawy, publikowaną

na stronie intemetowej włvw"orlen.pl
c) prosimy o doprecyzowanie zapisu w par. 5 ust. 4 i wskazanie jaka będzie data

odniesienia? Czy prawidłowa jest interpretacja wykonawcy że jest to dzień
03.02.202I r.?

Wviaśnienia do nvtania nr 32:
a. Cena każdorazowej dostawy ustalana będzie w oparciu o

w dniu realizacji dostawy ceny producenta PKN
opublikowanej na stronie internetowej wwrv. olpen.pl,

b. Skrót Cn oznacza cenę producenta paliw PKN ORLEN S.A.
w dniu realtzacji dostawy, opublikowaną na stronie
lł,w-w.orlęn.pl.

c. Data odniesienia to 3 luty 202t r.

obowiązującą
Orlen S.A.

obowiązującą
internetowej

KIB,R.OV/NiK
sekcii,zamówien publ icznvch

i Firnł.ltrszv Pllmocu,,,i :t
KWP\ł il*szowiś

nadkołłe. n,r!N#r'or=
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