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NOZ – 3311 /  16  /            /14                                                      

Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika     

Nr sprawy: NOZ – 01 / 14

Dotyczy: Dostawa  paliw płynnych: Pb-98, Pb-95, ON, gazu propan-butan LPG oraz olejów do magazynów
                  WPR  SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:  
   
Pytania:

1. W jakich litrach (rzeczywiste lub w temperaturze referencyjnej 15 ºC ) następowało będzie rozliczenie pomiędzy
     Zamawiającym a Wykonawcą? Jakie minimalne jednorazowe ilości oleju napędowego oraz benzyn będą zamawiane?
2. Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest przedstawienie 5 zamówień wraz z potwierdzeniami należytego
    wykonania dostaw na wartość 20 000 000,00 zł brutto (dla oleju napędowego). Czy oferent by spełnić ten warunek
    zobowiązany jest przedstawić 5 referencji o wartości  20 000 000,00 zł każda, czy łączna wartość dostaw potwierdzanych
    referencjami ma stanowić sumę min.  20 000 000,00 zł?
3. W  § 7 pkt.3 umowy na dostawę Pb 95, Pb 98, ON Zamawiający wyznacza karę umowną w wysokości 400 000, 00 zł, za
    każdą dostawę paliwa nienależytej jakości. Prosimy o uszczegółowienie warunku zapłaty tej kary, gdyż w obecnym
    brzmieniu tego punktu, zapis ten jest bardzo ogólnikowy i umożliwia nałożenie kary w sposób dowolny. Wnosimy o
    modyfikację zapisu umowy na następujący: " Wykonawca niezależnie od obowiązków określonych w § 9 umowy zapłaci
    karę umowną w wysokości 400.000,00 zł  za każdą dostawę paliwa  nieodpowiadającą parametrami z przedłożonym
    świadectwem jakości"o złej jakości  (nienależytej jakości), co nie wyłącza odszkodowań uzupełniających.
4. W związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT o tzw. towarów wrażliwych jakim jest paliwo, Urząd Skarbowy może w
    ramach odpowiedzialności solidarnej nakazać Kupującemu zapłatę podatku VAT nieuiszczonego przez Sprzedawcę. Ustawa
    zawiera jednak przesłanki, których spełnienie pozwoli nie odpowiedzialności solidarnej w przypadku, gdy sprzedawca nie
    odprowadzi podatku VAT. Jedną z takich przesłanek jest kaucja gwarancyjna. Nabywca nie poniesie odpowiedzialności
    podatkowej, jeżeli kupił towary od podmiotu, który w dniu dokonania dostawy towaru znajdował się w prowadzonym przez
    MF elektronicznym wykazie firm, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wnioskujemy o dodanie dodatkowego wymogu
    spełnienia warunku udziału w w/w postępowaniu jakim będzie przedstawienie na etapie składania ofert zaświadczenia
    potwierdzającego fakt złożenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 3 mln zł, która w największym stopniu ochroni interesy
    Zamawiającego.

Odpowiedzi:

Ad 1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie się odbywało za dostarczone paliwo  mierzone w
          temperaturze  referencyjnej 15 ºC zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający dokładnie nie może doprecyzować jakie
          minimalne jednorazowe  ilości paliw płynnych będą zamawiane do naszej stacji paliw, z naszego dotychczasowego
          doświadczenia  wynika, że minimalne dostawy były na poziomie  ok. 3000 l.  niemniej są to dostawy sporadyczne a w
          większości przypadków dostawy są znacznie większe.  
Ad. 2 Na spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zgodnie z
          pkt. 6.4.2. SIWZ ma przedłożyć wykaz 5 zamówień o wartościach: część 1) - 2 000 000,00 zł brutto, część 2) - 
         4 000 000,00 zł brutto, część 3) - 20 000 000,00 zł brutto, część 4.) 2 000 000,00 zł brutto, część 5.) 8 000,00 zł brutto
         każde zamówienie wraz z potwierdzeniami.
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Ad. 3 Zamawiający modyfikuje zapis ust. 3 § 7 umowy na: "Wykonawca niezależnie od obowiązków określonych w § 9
          umowy zapłaci karę umowną w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł) za każdą dostawę paliwa o złej
          jakości (nienależytej jakości) nieodpowiadającą parametrami z przedłożonym świadectwem jakości, co nie wyłącza
          odszkodowań uzupełniających".

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do SIWZ dodatkowego wymogu przedstawienie na etapie składania
          ofert zaświadczenia  potwierdzającego fakt złożenia kaucji gwarancyjnej przez Wykonawcę, który znajduje się w
          wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
   

ZATWIERDZIŁ
                   Dyrektor

Zdzisław Kulesza   

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 
ze zm.)  żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: 
(81) 533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................        
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