Koziegłowy, 12 kwietnia 2017 r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 1
62-028 Koziegłowy
NIP: 777-00-03-222
telefon: (61) 651 47 00
fax: (61) 651 47 09
Znak ZP/1/2017

Do Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn:

Dostawy oleju napędowego do autobusów, do zbiorników stacji paliw ul. Piaskowa 1,
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TRANSKOM Sp. z o.o. w Koziegłowach; sukcesywne
dostarczanie wielosezonowego oleju napędowego do autobusów wraz z dostawą do zbiorników na
stacji paliw Zamawiającego, ul. Piaskowa 1, w ilości 700.000 litrów w okresie 12 miesięcy licząc od dnia
podpisania umowy.
Działając na podstawie art. 38 ust.1. ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania zadane przez Podmiot I i odpowiedzi do tych pytań:
1. Czy pomiar ilości oleju napędowego będzie odbywał się za pomocą zalegalizowanych urządzeń
pomiarowych stacji paliw czy cysterny?
Odpowiedź
Pomiar ilości oleju napędowego odbywał się będzie za pomocą zalegalizowanych urządzeń
pomiarowych, spełniających przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w
sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu
badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów
pomiarowych (Dz. U. z 2014, poz. 1094).
Dowodem dostawy będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę, w którym zostanie wpisana
przez pracownika Zamawiającego rzeczywista ilość paliwa przyjęta do zbiorników oraz protokół dostawy
do umowy sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez kierowcę autocysterny oraz
upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpisana i potwierdzona przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego ilość przyjętego paliwa stanowić będzie podstawę wystawienia faktury
VAT.
2. Czy temperatura oleju napędowego będzie mierzona w temperaturze referencyjnej (15 stopni C) czy
w temperaturze rzeczywistej ?
Odpowiedź
Podstawą przyjęcia ilościowego dostaw będzie pomiar paliwa za pomocą zalegalizowanych urządzeń
pomiarowych. Ilość nie będzie kompensowana do temperatury referencyjnej 15 stopni C.

Pytania zadane przez Podmiot II i odpowiedzi do tych pytań:
1. Jakie zbiorniki Państwo posiadają – naziemne czy podziemne? Czy dostawa paliwa wymaga użycia
cysterny z pompą?
Odpowiedź:
Posiadamy podziemny dwukomorowy zbiornik na olej napędowy o pojemności ogółem 25 tys. litrów.
Wymagane jest zastosowanie pompy.
2. Czy zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie na użytek
własny? Jeśli nie, to czy Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną
przez Urząd Regulacji Energetyki?
Odpowiedź:

Zamawiający aktualnie zamierza wykorzystać przedmiot zamówienia na użytek własny, jednocześnie
Zamawiający dysponuje koncesją na obrót paliwami ciekłymi wydany przez Urząd Regulacji Energetyki.
3. Prosimy o wykreślenie w § 4 ust. 4 projektu umowy zwrotu „jak i u jego kontrahentów”. W naszej
ocenie tak sformułowany zapis tego paragrafu niesie za sobą zbyt daleko idące zobowiązania dla
Wykonawcy
Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na wykreślenie par. 4 ust 4 umowy
4. Prosimy o wykreślenie w § 4 ust. 4.4 projektu umowy w całości. Zamawiający w § 4 umowy określa
koszta naprawienia szkody powstałej na wskutek przekroczenia zawartości siarki w badanej próbce
paliwa, zatem kara w wysokości 25% wartości brutto ostatniej dostawy paliwa jest zbyt wysoka.
Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na wykreślenia § 4 ust. 4.4 projektu umowy.

