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Postępowanie przetargowe pod nazwą:

Dostawa oleju napędowego stosowanego w pojazdach wyposażonych w silniki
wysokoprężne z zapłonem samoczynnym.
TED z dnia 12.10.2017 r. (PL – Legnica: Olej napędowy, 2017/S 196-402457).
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Legnicy informuje, że w dniu 31 października 2017 roku wpłynęło zapytanie dotyczące
przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)
Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:
Pytanie 1:
Dotyczy SIWZ oraz umowy w §3 w pkt. 2.1
Kupujący w tym paragrafie wskazuje, że dostawa oleju napędowego do miejsca wymienionego w ust.1
odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 13:00 w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu
złożenia przez Kupującego – pisemnie lub telefonicznie- zapotrzebowania na olej napędowy, zaś
w sytuacji awaryjnej – w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia za pomocą faxu.
Ze względu na trudność wynikającą z potwierdzenia zamówień złożonych telefonicznie, a tym samym
w przypadku braku zrealizowania dostawy trudność dochodzenia, która strona zawiniła. Dostawca
prosi o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie wprowadzając pisemny sposób
komunikacji w zakresie zamawiania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i projektu umowy. Możliwość telefonicznego składania
zamówienia jest jedną z form przyjętych przez zamawiającego, zapotrzebowanie na olej napędowy
może być składane pisemnie (fax, e-mail) lub telefonicznie. Wątpliwości w zakresie potwierdzenia
telefonicznego składania zamówienia należy rozwiać, mając na uwadze okoliczność, że zamówienia
będą składane, osobie i na numer telefonu wskazany w § 3 ust. 4 pkt 4.1 projektu umowy i na życzenie
drugiej strony mogą być potwierdzone pisemnie (fax, email).
Pytanie 2:
Dotyczy SIWZ oraz umowy w §4 w pkt. 1 i 2.1 oraz §5 pkt. 3
Zamawiający wskazuje, iż każdorazowo w dniu poprzedzającym dzień dostawy lub dniu dostawy przed
wlaniem oleju napędowego do zbiorników Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć do
sekcji marketingu i zamówień publicznych wymagane dokumenty dostawy, celem sprawdzenia czy
cena oleju napędowego zamieszczona w dostarczonej fakturze lub innym dokumencie, podpisanym
przez upoważnione osoby uwierzytelniające powyższe dane jest zgodna z zaproponowaną w ofercie.
Potwierdzenie tego faktu przez pracownika w/w sekcji będzie podstawą do rozpoczęcia czynności
związanych z procedurą odbioru.
1) W związku z powyższym nasuwa się wniosek, iż podstawą do wystawienia FV jest dowód wydania
z bazy sprzedającego potwierdzający ilość wydaną a tym samym dostarczoną do magazynu
Kupującego. W przypadku wystąpienia różnic +/- 0,6% zostanie wystawiona korekta na ilość
przekraczającą wskazany błąd. Prosimy o potwierdzenie słuszności takiego sposobu rozumowania.
Odpowiedź:
W przypadku wystąpienia różnic przekraczających normę ubytków ± 0,6 % zostanie wszczęte
postępowanie reklamacyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu umowy - „Procedura odbioru
i rozliczenia paliwa przy realizacji dostaw autocysterną Sprzedającego”.

2) Ceny hurtowe oleju napędowego są publikowane na oficjalnych stronach procentów, a formuła
obliczenia ceny jest znana/wskazana w umowie. W skutek czego dane niezbędne do przyjęcia
dostawy przez kupującego są znane. Kierowca nie ma dostępu do danych handlowych w związku
z tym nie dysponuje cenami sprzedaży do poszczególnych klientów. Czy w związku z tym
zamawiający odstąpi od konieczności potwierdzenia ceny a tym samym nie będzie uzależniał
przyjęcia dostawy od dostarczenia dokumentu potwierdzającego zgodność ceny z dnia dostawy
z ceną proponowaną w ofercie. Jeżeli nie czy wysyłanie drogą elektroniczną wyliczenia ceny pod
adres mailowy wskazany przez kupującego jest akceptowalną formą potwierdzenia zgodności ceny
Sprzedającego jaką przedstawił w ofercie?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ, dopuszcza, aby dokument
z zamieszczoną ceną dostarczonego oleju napędowego był wysłany do Sekcji marketingu
i zamówień publicznych faksem lub emailem w dzień poprzedzający dzień dostawy lub w dniu
dostawy - przed dokonaniem dostawy (§ 4 ust. 2 pkt 2.1 projektu umowy)

Wszystkie wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.
Wobec braku zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, Zamawiający nie przesuwa
terminu składania i otwarcia ofert

Legnica, dnia 03.11.2017 r.

