PKS w Szczecinku spółka z o.o.
ul. Cieślaka 6a
78-400 Szczecinek

Szczecinek, dnia 11 marca 2015r.

Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: ZP-2/2015
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2015 w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę w formie tankowania oleju napędowego (ON) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Szczecinku Sp. z o.o. w Szczecinku.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich w dniu 05 lutego 2015r.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku,
działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP –
2/2015 na dostawę w formie tankowania oleju napędowego (ON) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Szczecinku Sp. z o.o. w Szczecinku.
Zapytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących
obowiązku zapewnienia ciągłości tankowania pojazdów na stacji paliw ogólnie dostępnej w niedzielę w godzinach od 10:00 do
23:00?.
Czy Zamawiający zaakceptuje ciągłość tankowania pojazdów na stacji paliw Wykonawcy ogólnie dostępnej w niedzielę
w godzinach od 10:00 do 18:00?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania pojazdów na stacji paliw Wykonawcy ogólnie
dostępnej w niedzielę w godzinach od 10:00 do 17:00.
Zapytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ujednolicenia w umowie (§ 2 ust. 4), SIWZ oraz w ogłoszeniu o przetargu wymogu
dotyczącego zlokalizowania stacji?
Pragnę poinformować, iż Wykonawca spełnia warunek odległości nie większej niż 4 km od zajezdni Zamawiającego, gdyż
posiada stację paliw nr 4005 w Marcelinie dostępną całodobowo.
Natomiast na terenie Miasta Szczecinek posiada stację paliw nr 51 (ul. Koszalińska 34) czynną od poniedziałku do soboty
w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz od 7:00-17:00 w niedzielę i święta. Czy Zamawiający zaakceptuje zatem możliwość
korzystania ze stacji paliw nr 4005 w Marcelinie?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości tankowania na stacji paliw w Marcelinie, ale dopuszcza
tankowanie na ul. Koszalińskiej 34, w godz. od 7:00 do 17:00.
Zapytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ujednolicenia Stron w umowie poprzez oznaczenie Wykonawca/Zamawiający lub
Sprzedawca/Kupujący?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ujednolici oznaczenia Stron.
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Zapytanie 4
Czy Zamawiający zaakceptuje ujednolicenie w § 2 ust. 1 ilość litrów, gdyż wyrażona cyframi i słownie ilość jest inna?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ujednolici ilość litrów wyrażoną cyframi oraz słownie.
Zapytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w § 2 ust.2 pkt 2) zdania: ,,Tankowanie na stacji paliw winno być objęte
systemem monitoringu telewizji przemysłowej”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Z uwagi na bezpieczeństwo stron tankowanie winno
być monitorowane.
Zapytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w § 2 ust.4 słów:…,,a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji
paliw Sprzedającego/Wykonawcy”?
Drugi egzemplarz dowodu wydania nie zostaje na stacji paliw Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zasadnym jest aby w przypadku reklamacji
Wykonawca i Zamawiający posiadali tą samą wersję dowodu wydania potwierdzoną przez Zamawiającego
i Wykonawcę.
Zapytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie w § 4 w ust.1 pkt 1) słów: „prowadzonej przez
Kupującego/Zamawiającego na stacji paliw” na słowa:„ prowadzonej przez Sprzedającego/Wykonawcę”?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający ujednolici nazewnictwo zgodnie z ustalonym wzorem umowy, w której występuje
Kupujący i Sprzedający.
Zapytanie 8
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 4ust.1 pkt4) lit. i) na końcu zdania zapisu: …,, po uprzednim
uwzględnieniu przez Sprzedawcę/Wykonawcę reklamacji złożonej przez Kupującego/Zamawiającego."?
Odpowiedź: Nie, zapis tego pkt. zawiera pełną informację. Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego zapisu.
Zapytanie 9
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do treści zawieranej umowy zapisów dot. postępowania
reklamacyjnego:
„Wykonawca/Sprzedawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia
ewentualnych szkód Wykonawca/Sprzedawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego/Kupującego o podejrzeniu
złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji
Wykonawcy/Sprzedawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie
reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego/Kupującego lub
Operatora stacji paliw, Wykonawca/Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.
W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego/Kupującego Wykonawca/Sprzedawca naprawi szkodę. Zakończenie
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy/Sprzedawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, z uwagi na szczegółowe wyjaśnienie postępowania
reklamacyjnego w § 4 umowy.
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Zapytanie 10
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie w §5 w ust.2 w zdaniu pierwszym słów: „na koniec tego
miesiąca” na słowa: „ po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego”?
Wykonawca wystawia faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Zapytanie 11
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w § 5 ust.3 zdania: ,,W przypadku wystąpienia błędów w fakturze, termin
zapłaty faktury przedłuża się o czas, w którym Wykonawca/Sprzedawca usuwał błędy w fakturze.”?
Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności transakcji (błędów), nie zwalnia z obowiązku
terminowego uregulowania należności wynikających z umowy. W przypadku gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę
zawiera błędy/niezgodności Zamawiający ma prawo zgłosić do Wykonawcy pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury wówczas Wykonawca rozpatrzy reklamację. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Wykonawca
wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza usunięcia tego zapisu.
Zapytanie 12
Czy istnieje możliwość zmiany zapisów umowy w § 5 ust. 6 (poprzez wybór wariantu tzw. TLS)na: „Ceną jednostkową za
1 litr oleju napędowego jest obowiązująca w dniu zakupu cena hurtowa ogłoszona na stronie internetowej PKN Orlen S.A.
powiększona o podatek VAT i stały narzut na stacji paliw nr …. znajdującej się w miejscowości……przy ulicy ……”(jest to
wybrana przez Zamawiającego stacja paliw)”?
TLS - Twoja Lokalna Stacja to 1 stacja wybrana spośród wszystkich dostępnych stacji Wykonawcy. Program „Twoja
Lokalna Stacja” jest ofertą skierowaną do Zamawiającego, który deklaruje zakupy wyłącznie ON w wysokości minimum
10 000 l miesięcznie na jednej wybranej stacji paliw. W ramach oferty „Twoja Lokalna Stacja” cena tankowania naliczana
jest nie na podstawie ceny pylon, a na bazie SPOT (ceny hurtowej PKN ORLEN) publikowanej na stronie internetowej
www.orlen.pl, powiększonej o podatek VAT i stały narzut zaproponowany Zamawiającemu i wpisany do umowy. Cena
płacona przez Zamawiającego na „Twojej Lokalnej Stacji” będzie zatem uzależniona od wysokości SPOT w danym dniu.
Ograniczenie to nie dotyczy pozostałych paliw. Będą one kupowane w całej sieci stacji paliw, natomiast ceny zostaną
naliczone według ceny z danego dnia dokonanej transakcji na danej stacji pomniejszony o opust zaproponowany w ofercie
przetargowej.
Jeżeli stacja paliw wybrana przez Zamawiającego do Programu Twoja Lokalna Stacja zostanie z przyczyn remontowych bądź
modernizacyjnych tymczasowo zamknięta, Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu wyboru innej
stacji zastępczej lub odstąpienia od Programu Twoja Lokalna Stacja. Zamawiający nie może być bowiem rozliczany
z wolumenu niezrealizowanego z przyczyn niezależnych od Niego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni zapisów dotyczących odniesienia do ceny hurtowej paliw.
Zapytanie 13
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 ust.4 następującej treści:,, Niezależnie od sposobu rozliczenia kar
umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową
(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Zapytanie 14
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści umowy regulaminu
Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych PKN Orlen S.A. z dnia 01.07.2014 w zakresie
niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
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Zapytanie 16
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu SIWZ rozdział I punkt 8 oraz wzorze umowy §5 ust. 6,
w przypadku kart paliwowych wydanych przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmian SIWZ w zakresie rozdziału I punkt 8 oraz we wzorze umowy §5
ust.6. Zamawiający podtrzymuje sposób obliczenia ceny jednostkowej oleju napędowego ON w sposób
określony w SIWZ.
Zapytanie 17
Czy zamawiający odstąpi od części zapisu wzoru umowy §2 ust.2, dotyczącego tankowania do pełnych zbiorników pojazdów
Zamawiającego, przez pracownika Wykonawcy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od konieczności tankowania pojazdów przez pracownika na stacji
Sprzedającego w przypadku działającego systemu telewizji przemysłowej.
Zapytanie 18
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w niniejszym postępowaniu dwóch okresów rozliczeniowych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch okresów rozliczeniowych.
Zapytanie 19
Czy zamawiający uzna za spełniony warunek (wzór umowy §5 ust.2), jeżeli faktura zawierająca zestawienie transakcji będzie
uzupełniona dodatkowo załącznikiem elektronicznym a obydwa te dokumenty będą w sumie zawierały oczekiwane przez
Zamawiającego dane?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony (wzór umowy §5 ust.2) w przypadku dołączenia do faktury
załącznika elektronicznego przedstawiającego oczekiwane przez Zamawiającego dane.
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