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Gliwice, dnia 28.04.2020 r.
Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia
PKM / DT /TM / 1591 / 2020

Dotyczy: postępowania w sprawie: "Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM,
Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2020
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły od Wykonawców:
____________________
Pytanie nr 1: „Art.7 ust.1 Umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy płatności, w taki
sposób, aby termin płatności liczony był od daty dostawy lub prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający uznaje, że zawarty w przytoczonym Art. 7 ust. 1 zapis o terminie
płatności przelewem od daty sprzedaży jest równoznaczny z terminem płatności od daty
dostawy.
____________________
Pytanie nr 2: Art. 2 ust. 2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby składanie zamówień
odbywało się wyłącznie pisemnie, za pomocą fax-u lub e-mailem.
aby
zamówienia
szczegółowe
na
paliwa
były
przekazywane
do
wyłącznie pisemnie, tj. za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (e-mail) .

Proponujemy,
Wykonawcy

Odpowiedź: W treści Art. 2 ust. 2 Zamawiający wyraźnie określił zasady składania zamówień,
tj. złożenie pisemnego zamówienia przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
____________________

Pytanie nr 3: 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 lub złożenie
odrębnego 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.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Art. 7 Ogólnych warunków umowy zostaną dodane
pkt 11 i 12 o treści:
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„11. Odbiorca 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.
12. Dostawca oświadcza, że posiada status / nie posiada statusu* dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.”
____________________
Pytanie nr 4: Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia np.: w dojeździe np.:
autocysterny do miejsca rozładunku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z Art. 3 ust.1 Ogólnych warunków umowy
obowiązek dostawy paliwa, własnym lub wynajętym transportem, jest po stronie Wykonawcy.
Dostawy paliwa do stacji paliw PKM odbywają się od wielu lat bez znanych Zamawiającemu
utrudnień w dojeździe autocystern do miejsca rozładunku.
____________________
Pytanie nr 5: Czy zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji
zamówienia ważne legalizacje ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiorniki podziemne posiadają ważne świadectwa
legalizacji (pkt. 3.13.2 SIWZ) i będą je posiadać przez okres obowiązywania umowy.
____________________
Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie iż, urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą
posiadać w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia pomiarowe posiadają ważne świadectwa
legalizacji (pkt.3.13.2 SIWZ) i będą je posiadać przez okres obowiązywania umowy.
____________________
Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie iż, zakupiony olej napędowy będzie wykorzystywany przez
Zamawiającego na potrzeby własne oraz będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że olej napędowy będzie wykorzystany na potrzeby własne
oraz będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży.
____________________
Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie iż, jednostką rozliczeniową będzie zł/m3 ?
Odpowiedź: W zapisach Art. 5 Ogólnych warunków umowy jest określona jednostka
rozliczeniowa – zł/m3.
____________________
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Pytanie nr 9: Czy składanie zamówień na paliwo będzie się odbywało w dni robocze,
tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełni treść Art. 2 ust. 2 Ogólnych warunków umowy o zapis
„z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.
____________________
Pytanie nr 10: Prosimy o potwierdzenie iż, dostawy paliwa będą się odbywały w dni robocze,
tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełni treść Art. 3 ust. 1 Ogólnych warunków umowy o zapis
„z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.
____________________
Pytanie nr 11: Czy ewentualne badanie jakości paliwa będzie przeprowadzało niezależne
akredytowane laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść Art. 4 ust. 1 Ogólnych warunków umowy
potwierdza wykonywanie badania jakości próbki paliwa w akredytowanym laboratorium.
____________________
Pytanie nr 12: Czy pobór próbek będzie dokonywany przy każdej dostawie?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – zapis w Art. 3 ust. 7(f) Ogólnych warunków umowy.
____________________
Pytanie nr 13: Prosimy o potwierdzenie, że próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania
próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1035) oraz polska normą PN-EN
ISO 3170?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że próbki pobierane są bezpośrednio z autocysterny do czystej
menzurki. Pobrane paliwo wykorzystane jest do dokonania oceny wzrokowej oraz pomiaru
termodensymetrem parametrów paliwa. Następnie jest ono przelewane bezpośrednio do szklanych
lub metalowych pojemników, które są plombowane. W przypadku podjęcia decyzji o kontrolnym
badaniu paliwa, z tej samej dostawy pobiera się dodatkowo próbki paliwa do badania, które są
następnego dnia dostarczane do wybranego przez Zamawiającego laboratorium. Wszystkie
powyższe operacje są wykonywane z pomocą kierowcy autocysterny. Pobrane próbki są
przechowywane zgodnie z przytoczonym powyżej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz.U.
2014, poz. 1035).
____________________
Pytanie nr 14: Prosimy o udostępnienie wszystkich załączników w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wzór dokumentu „Doświadczenie zawodowe” w wersji
edytowalnej na Platformie Zakupowej.
____________________
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Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia ilości dostaw oraz fakturowanie
następowało na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w temp referencyjnej 15 stopni C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
____________________
Pytanie nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin realizacji dostaw do godziny
15.00?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
____________________
Pytanie nr 17: Prosimy o informację czy do Oferty Wykonawca ma dołączyć potwierdzenie
opłacenia polisy?. W pkt. 4.1.3.2 SIWZ jest wzmianka iż, Wykonawca wraz z Ofertą ma przedłożyć
powyższy dokument. W pkt. 9.3 SIWZ Zamawiający wskazuje następujące dokumenty jakie należy
złożyć wraz z Ofertą tj: Formularz Ofertowy, JEDZ, wadium, Pełnomocnictwo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby potwierdzenie opłaty polisy zostało złożone przez
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, o którym
mowa w pkt. 5.4 SIWZ w ramach dokumentu o którym mowa w pkt. 5.4.8 SIWZ tj.
„potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez Zamawiającego ”
W związku z tym, Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. 4.1.3.2 SIWZ polegającą
na wykreśleniu ostatniego zdania tj. „Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy
lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu”.
____________________
Pytanie nr 18: Dot. pkt. 7.1 SIWZ. Zamawiający pisze ,,Wykonawca przystępujący do przetargu jest
zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: co najmniej 500 000,00 tyś zł.,. Czy Zamawiający
potwierdza iż, Wykonawca do upływu terminu składania Ofert jest zobowiązany aby wnieść wadium
w wysokości 500 000,00 tyś zł.,?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany
jest do wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 zł.
W związku z tym, Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. 7.1 SIWZ polegającą na wykreśleniu
wyrażenia „co najmniej”.
____________________
Pytanie nr 19: Czy dokumenty takie Załącznik C ,,Wzorcowe parametry oferowanego oleju
napędowego” Wykonawca ma również przedłożyć wraz z Ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączniki Formularza Ofertowego są wymagane
do przedłożenia wraz z ofertą.
____________________
Pytanie nr 20: Dot. Formularz Ofertowy. Prosimy o informację jakie hasło dostępu do pliku JEDZ
potencjalny Wykonawca ma podać? Skoro Oferta wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami zostaje
przesłana na pośrednictwem Platformy Zakupowej i system automatycznie dokonuje jej
zaszyfrowania.
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do Formularza ofertowego wkradł się błąd.
Zamawiający nie wymaga podania hasła dostępu do pliku JEDZ z powodów wskazanych przez
Wykonawcę w niniejszym pytaniu.
W związku z tym, Zamawiający wprowadzi stosowną zmianę w Formularzu ofertowym.
____________________
Pytanie nr 21: Prosimy o określenie częstotliwości dostaw w miesiącu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że częstotliwość dostaw wynosi średnio od 14 do 16
dostaw w miesiącu.
____________________
Pytanie nr 22: Prosimy o określenie minimalnej wielkości pojedynczej dostawy dla ON
standardowego oraz dla ONA 2 w przypadku gdyby Zamawiający wymagał również dostaw oleju o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych tzw. ,,arktycznego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania są dostawy oleju
napędowego w odmianie odpowiedniej dla danej pory roku, tj. dla okresu letniego,
przejściowego i zimowego (Art. 2 ust. 3 Ogólnych warunków umowy) i nie przewiduje
w SIWZ dostaw oleju napędowego ONA2 o polepszonych właściwościach
niskotemperaturowych, tzw. „arktycznego”.
____________________
Pytanie nr 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostaw z 24 na 48 h od
momentu złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
____________________
Pytanie nr 24: Art.2 ust. 2 Umowy. Uprzejmie informujemy iż, termin realizacji dostaw w ciągu 24
godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego jest możliwy w przypadku gdy
zamówienie zostanie złożone max do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dostawę. Zamówienie
złożone po godzinie 12.00 będzie potraktowane jako zamówienie złożone dnia następnego.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w Art. 2 ust. 2 Ogólnych warunków umowy znajduje się
zapis uwzględniający propozycję zawartą w pytaniu.
____________________
Pytanie nr 25: Z uwagi na fakt, że cena sprzedaży oleju napędowego standardowego i oleju
napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych bardzo się różni, jak również
w związku z awizacją tych produktów z innych baz magazynowych, a co za tym idzie dużymi
różnicami w kosztach transportu, nie jest zasadne, aby dla dwóch rodzajów olejów napędowych,
zastosować jeden opust. W związku z powyższym prosimy o określenie ewentualnych ilości ON
o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych jakie Zamawiający przewiduje zakupić
w ramach przedmiotu zamówienia, ponadto rozdzielenie cen oraz opustów dla ON standardowego
i o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w Formularzu Ofertowym oraz Załączniku B
,,Cena Oferty”

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 22.
____________________
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Pytanie nr 26: W przypadku negatywnej odpowiedzi na prośbę zawartą w powyższym pytaniu
prosimy o potwierdzenie, że cena ON o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych będzie
wyznaczana w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego produktu.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 22.
____________________
Pytanie nr 27: Prosimy o informację kto będzie odpowiedzialny za dostarczenie pojemników
do celów poboru próbek z paliwem? Kto będzie odpowiedzialny za pobieranie próbek z paliwem?

Odpowiedź: Zamawiający jest odpowiedzialny za dostarczenie pojemników do celów poboru
próbek paliwa. Natomiast odpowiedź na drugie pytanie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 13.
____________________
Pytanie nr 28: Art. 4 ust. 1 Umowy. Zamawiający pisze ,,Odbiorca ma prawo raz na kwartał
wykonać na koszt Dostawcy badanie jakości dostarczonego paliwa (ON) w wybranym przez siebie
akredytowanym laboratorium w zakresie zgodności dostarczonego produktu z odpowiednimi normami
o których mowa w Art. 1 ust. 1 niniejszej umowy” Prosimy o doprecyzowanie jaki koszt z tytułu
badania jednej próbki miałby ponieść Wykonawca? Czy Zamawiający będzie dokonywał pełnego
badania wszystkich parametrów oleju napędowego czy jedynie podstawowe badanie i w jakim
zakresie ?

Odpowiedź: Zamawiający w formie pisemnej zleca wykonanie badania jakości dostarczonych
próbek oleju napędowego firmie i-Petrol, Sp. z o.o. w Katowicach w pełnym zakresie zgodności
z normą PN-EN 590, a jego koszt wynosi około 3240,- zł netto.
____________________
Pytanie nr 29: Art. 4 ust. 3 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu który
otrzymałby brzmienie ,,W przypadku dwukrotnego stwierdzenia niezgodności pomiędzy świadectwem
jakości a badaniem laboratoryjnym próbki, Odbiorca ma prawo odstąpić od umowy w trybie
natychmiastowym” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
____________________
Pytanie nr 30: Art. 8 ust. 1 pkt. b i c Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie
wysokości kar w pkt b z 5% na 2,5% oraz w pkt c z 20% na 10% wartości zamówionej dostawy oleju
napędowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
____________________
Pytanie nr 31: Art. 8 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie czy kary będą naliczane od wartości netto
czy brutto?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kary będą naliczane od wartości brutto.
____________________
Pytanie nr 32: Dot. Art.4 ust.2 Umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu, gdyż zdaniem
Wykonawcy jest on bardzo nieprecyzyjny. W pierwszej kolejności powinna być naliczona kara

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice
tel. (0…32) 3304 600; fax (0…32) 3304 601; e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl
NIP 631-21-25-476 kapitał zakładowy 43 714 500 zł
Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

____________________________________________________________________________________________________________________

umowna a w przypadku stwierdzenia że szkoda poniesiona przez Zamawiającego jest wyższa
wówczas Zamawiający mógłby na tej podstawie domagać się dodatkowego odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Art. 4 ust. 2 Ogólnych warunków umowy,
nadając mu następujące brzmienie:
„ W przypadku stwierdzenia, że dostarczany produkt nie spełnia ww. norm, Odbiorca naliczy
Dostawcy karę umowną w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy
ujawniony przypadek. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa
w całości poniesionej szkody, w tym także utraconych korzyści, Odbiorca może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu
cywilnego.
____________________
Pytanie nr 33: Art. 8 ust. 1 pkt a Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie analogicznego
zapisu tak aby zachować Symetrię Stron Umowy ? Zapis otrzymałby brzmienie ,, w wysokości 1,0
wartości dostawy (określonej w art. 6 ust. 1 litera c) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność Odbiorca”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez
Wykonawcę.
____________________
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