Nr sprawy RU/DW/49/10

Katowice dn. 6 lipca 2010 r.

I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/49/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193 000 €
na ZAKUP BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb-98.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień:

1 Pytanie:
W nawiązaniu do przetargu na zakup benzyny bezołowiowej Pb-98 wnosimy o zmianę treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dot. ceny ofertowej oraz ceny zakupu paliwa na stacji. Zgodnie ze specyfikacją cena oferty ma być
ceną aktualnie obowiązującą na stacji.
Ze względu na to, iż ceny na rynku paliw, a co za tym idzie na stacji mogą zmieniać się każdego dnia wnosimy o
sprecyzowanie, na jaki dzień ma być podana cena ofertowa ze paliwo.
Wnosimy również o doprecyzowanie treści zapisu dot. pkt.1 Przedmiotu zamówienia, pkt.5, który określa, iż Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany ceny paliwa, w zależności od wahań cen produktów naftowych na rynkach
międzynarodowych, wyrażonych w tzw. Notowaniach PLATTS.
Zapis ten nie precyzuje, w jaki sposób Wykonawca ma rozliczać się z Zamawiającym, pozwala na dowolne kształtowanie
ceny zakupu paliw.
Wnosimy o wprowadzenie przelicznika, który umożliwi korektę ceny zakupu w trakcie realizacji umowy w stosunku do
ceny ofertowej (np. upust w stosunku do ceny z pylonu).
W punkcie 3 SIWZ określono, iż Wykonawca winien załączyć Certyfikat ISO 9001;2000 – lub równoważny, (oświadczenie
Wykonawcy potwierdzające posiadanie Certyfikatu) na potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest do stosowania
procedury określającej tryb postępowania przy zgłoszeniu skargi lub reklamacji.
Prosimy o szersze wyjaśnienie, jaki inny dokument zostanie uznany jako równoważny?
Jeśli firma nie posiada Certyfikatu ISO 9001, czy można złożyć oświadczenie, iż w jego firmie obowiązuje procedura
postępowania przy zgłoszeniu skargi lub reklamacji oraz podać procedurę postępowania w takich przypadkach?
Według naszej opinii brak Certyfikatu ISO 9001 nie może wykluczyć grupy wykonawców, którzy posiadają procedury na
wypadek reklamacji lub w razie złożenia skargi.
Ponadto wymogiem Zamawiającego jest, aby rozliczenie za paliwo odbywało się bezgotówkowo poprzez posługiwanie się
identyfikatorami lub kartami cyfrowymi.
Prosimy o wyjaśnienie, czy identyfikatorem może być dokument WZ określający ilość wydanego paliwa, nazwę firmy oraz
datę zakupu paliwa.
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1 Odpowiedź Zamawiającego:
1) cena aktualna to cena w dniu składania i otwarcia ofert.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen paliwa, na które w znaczącym stopniu wpływ mają wahania cen
produktów naftowych na rynkach międzynarodowych wyrażone właśnie w tzw. notowaniach PLATTS; notowania
te wykorzystywane są przez wszystkich dystrybutorów krajowych do ustalania cen paliw; Wykonawca
gwarantuje, iż cena paliw dla Zamawiającego nie będzie wyższa od ceny dla odbiorcy detalicznego, /czyli jest to
maksymalna możliwa cena, natomiast Wykonawca może dokonać sprzedaży Zamawiającemu po cenie niższej
czyli np. upust w stosunku do ceny z pylonu/.
3) Wykonawca, który nie posiada Certyfikatu ISO 9001; 2000 może złożyć oświadczenie, iż w jego firmie obowiązuje
procedura postępowania przy zgłoszeniu skargi lub reklamacji oraz podać procedurę postępowania w takich
przypadkach.
4) Wykonawca zapewni bezgotówkową formę rozliczeń na przykład na podstawie identyfikatorów lub kart
cyfrowych, lub innego dokumentu identyfikującego obie strony umowy.

2 Pytanie:
Czy istnieje możliwość zaakceptowania sposobu fakturowania dwa razy w miesiącu (wzór umowy §5 ust.2)?
Proponuję wprowadzenie do umowy następującego zapisu: Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy będzie
dokonana na podstawie faktur VAT wystawianych każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Faktura jest
wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należność z tytułu sprzedaży produktów i usług dokonanej w tym
okresie. Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do
ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się datę uznania rachunku …………………

2 Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający akceptuje zaproponowany powyżej sposób fakturowania.

3 Pytanie:
Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu ze wzoru umowy §6 ust.1, gdyż w ocenie Wykonawcy nie ma zachowanej
symetrii w traktowaniu stron?

3 Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu wzoru umowy §6 ust.1.
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4 Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania (już na etapie podpisania umowy) zapisów?
Zamawiający oświadcza, że jest czynnym (jest zwolnionym) podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada
Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP …………………………………………………… oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania
faktur VAT z tytułu dokonywania transakcji bezgotówkowych do chwili rozliczenia wszystkich transakcji bezgotówkowych
bez podpisu osoby przez nią upoważnionej.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej - ……………………………………………
Informuje, iż zapisy mówiące o statusie podatnika – czynnym lub zwolnionym w zakresie podatku VAT wynikają z Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.)

4 Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

specjalista

Aneta Knapik
…………………………………………..……………
Sekretarz Komisji Przetargowej
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