Odpowiedzi do pytań SIWZ w postępowaniu 1/PN/2018
Pytanie 1
Zamawiane paliwa, będą wykorzystywane przez Zamawiającego do celów własnych oraz będą
przeznaczone do dalszego obrotu. Przy zawarciu umowy Zamawiający złoży odpowiednie
oświadczenie.
Pytanie 2
Zamawiający złożył w terminie do dnia 16.01.2017 wniosek o zmianę koncesji i zgodnie z decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24.04.2017r. posiada aktualną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi.
Pytanie 3
Zamawiający posiada ważną koncesję obejmującą obrót olejami napędowymi o kodach CN 2710 19
43, i 2710 20 11
Pytanie 4
Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie zamówień do godziny 10:00 dla zachowania warunku
dostawy w ciągu 24h.
Pytanie 5
Zamawiający dopuszcza zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej, w której
umieszczone są zawory wlewowe i spustowe jako wystarczające na spełnienie wymogu
Zamawiającego, pod warunkiem, iż zerwanie plomb nastąpi przed zrzutem paliwa na stacji
Zamawiającego.
Pytanie 6
Zamawiający odstąpi od konieczności przedkładania dokumentów potwierdzających, że cysterny
którymi dysponuje Wykonawca są wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przelaniem
zbiorników.
Pytanie 7
Zamawiający dokonał korekty formularza ofertowego przenosząc zapisy z SIWZ ” C brutto po korekcie
= (C netto – upust)+ VAT”
Pytanie 8
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania rozliczenia w m 3.
Pytanie 9
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania dostawy w m 3 i temp. referencyjnej +15oC .
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania dostaw na podstawie legalizowanego licznika
autocysterny w m3 i temperaturze referencyjnej +15 oC.
Pytanie 10
Zamawiający wymaga aby dostarczane paliwa spełniały europejskie normy aktualnie obowiązujące.

Pytanie 11
Zamawiający może dokonywać zamówienia na olej napędowy klasy arktycznej w okresie 10.01.201715.03.2018 w ilości ok.40 000,00l
Pytanie 12
Zamawiający będzie przeprowadzał badania na koszt własny. Obciążenie wykonawcy za badanie
nastąpi jedynie w przypadku stwierdzenia że dostarczone paliwo nie spełnia wymaganych norm.
Pytanie 13
Zamawiający będzie pobierał i przechowywał próbki paliwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 01.09.2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw
ciekłych (Dz.U.2014.1035)
Pytanie 14
Zamawiający zmienia treść §10 pkt.4 umowy zastępując zwrot „z dnia poprzedzającego dostawę” na
„ z dnia zamówienia”
Pytanie 15
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego terminu płatności. Wykonawca może
dostarczać faktury za potwierdzeniem odbioru opatrzonym datą wpływu do Zamawiającego, celem
uniknięcia nieporozumień dotyczących terminowości wpłat.
Pytanie 16
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej przewidzianej w §12 ust.1b
Pytanie 17
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 3dni.
Pytanie 18
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od konieczności składania wraz z fakturą informacji o
cenach produktów z dnia zamówienia.

