
Lublin, dn. 02.03.2018 r.

TZ – 3311 /  3  /          / 18        
wg rozdzielnika

Nr sprawy: TZ – 01 / 18

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

Działając  na  podstawie  art  38  ust  2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z  2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP
ZOZ w Lublinie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ w przedmiotowym
postępowaniu. 

Pytanie: Treść pytania:

1 Czy Zamawiający zmieni wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla części 2 z 
kwoty 5 000 000, 00 zł do kwoty 500 000,00 zł ? 

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wysokość wymaganego ubezpieczenia dla danej części 
postępowania jest adekwatna i proporcjonalna do wartości przedmiotu zamówienia. 

2 Wnioskujemy o wprowadzenie do SIWZ  zapisu dotyczącego posiadania przez Wykonawcę kaucji 
gwarancyjnej.

Odpowiedź: Kwestia kaucji gwarancyjnej została określona przez Zamawiającego w projekcie umowy § 2 ust.
5 ( zał. nr 5 cz I i II). Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej 
piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez Wykonawcę w  danym miesiącu wartości
sprzedaży paliw płynnych z tym że nie może być niższa niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion 
PLN)

3 Czy Zamawiający rozważy możliwość zmiany formy płatności, w taki sposób, aby termin liczony 
był od daty dostawy lub wystawienia prawidłowej faktury VAT, wskutek czego strony umowy 
unikną nieporozumień dotyczących terminowości wpłat?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy płatności tak, aby termin był liczony od 
dnia wystawienia prawidłowej faktury VAT. 

4 Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z ustawą 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej. 

5 W § 7 ust.3 projektu umowy na ON i Pb – prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej
przewidzianej w tym zapisie z obecnych 400.000,00 zł do 4 000,00 zł. Zdaniem wykonawcy kara w
dotychczasowej wysokości umowy jest zbyt wygórowana.

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

6 Czy Zamawiający zgodzi się na sposób rozliczenia ilościowego ON i Pb proponowanego przez 
Wykonawcę w ten sposób, że rozliczenie ilości dostaw i fakturowanie następowałoby zgodnie ze 
wskazaniem legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie  w temperaturze 
referencyjnej ( w 15°C)? Wskazania liczników cysterny charakteryzują się dużo wyższą 
dokładnością od wskazań urządzeń pomiarowych w zbiornikach paliw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie ale nie wymaga.



7 Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
(t.j. Dz. U. 2014, poz. 1035)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający stosuje procedurę zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 
września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j. Dz. 
U. 2014, poz. 1035).   

8 Prosimy  o  udostepnienie  na  stronie  internetowej  zamawiającego  metod  pobierania  próbek  o
których mowa w § 8 ust. 3 umowy ON i Pb.

Odpowiedź: Dokument określający zasady pobierania próbek paliw ciekłych może być przekazany 
Wykonawcy na etapie podpisywania umowy.

9 Czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia, że jako podmiot dokonujący dostaw
towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr
177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 10 mln PLN oraz że przez cały okres obowiązywania
umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości i czy na potwierdzenie
będzie  żądał  od  Wykonawców  zaświadczenia  z  Urzędu  Skarbowego  potwierdzającego,  że
Wykonawca jako podmiot dokonujący dostaw towarów, złożył kaucję gwarancyjną w maksymalnej
wysokości 10 mln zł.?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

10 Czy prawidłowa jest interpretacja następującego zapisu § 2 ust. 5 umowy na ON i PB: „Termin
ważności  kaucji  gwarancyjnej  jest  nie  krótszy  niż  termin  obowiązywania  niniejszej  umowy.”
polegająca na tym, że wykonawca będzie utrzymywał ważność kaucji gwarancyjnej VAT w całym
okresie obowiązywania umowy, a w przypadku gdyby ważność tej kaucji kończyła się w trakcie
obowiązywania umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności tej kaucji tak aby
kaucja ta nieprzerwanie obowiązywała przez cały okres obowiązywania umowy.?

Odpowiedź: Tak.

11 Czy  prawidłowa  jest  interpretacja  zapisów §  3  ust.  1  umowy  na  ON i  LPG zgodnie  z  którą
zamówienia nie mogą być składane telefonicznie tylko muszą być składane mailem lub faksem.?

Odpowiedź: Zamawiający w § 3 ust. 1 umowy na ON i LPG popełnił błąd. § 3 (część II i III )otrzymuje
brzmienie:

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu 1 roku od dnia 
zawarcia umowy.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb 
Zamawiającego, w oparciu o zamówienia złożone e-mailem lub faksem.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia  w ciągu 10 godz. od 
momentu złożenia zamówienia do godz. 9:00 lub ciągu 24 godz. od momentu  złożenia 
zamówienia po godz. 9:00, własnym środkiem transportu i na  własny koszt – loco siedziba 
Zamawiającego. Cena 1 m3 paliwa ON / LPG obowiązywać będzie z dnia złożenia 
zamówienia, jeśli zostanie złożone przez Zamawiającego do godz. 9:00, lub po cenie z dnia 
dostawy gdy zamówienie zostanie złożone po godz. 9:00. Jako miejsce dostawy paliw 
płynnych Zamawiający wskazuje bazę WPR  SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.
4. Niedotrzymanie powyższych terminów daje Zamawiającemu możliwość:
a) odstąpienia od zamówienia i zakupu danej partii paliwa u innego dostawcy, a różnicą 
wartości zamówienia zostanie obciążony Wykonawca, lub
b) naliczenie kar umownych w wysokości 0,5 % wartości opóźnionego zamówienia za każdy
dzień opóźnienia, 
5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tej samej jakości, co poddany ocenie w 
trakcie postępowania  przetargowego i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie 
Wykonawcy.



12 Prosimy o wyjaśnienie o jakie dokumenty chodzi we wskazanym w pkt.  6.5 SIWZ w ostatnim
pogrubionym zdaniu na str. 6 ponieważ SIWZ nie zawiera „pkt. A”.

Odpowiedź: Zamawiajacy dokonuje zmiany zastępując "pkt A" zapisem: "pkt 6.5 ppkt 1-7".

13 Czy  zamawiane  paliwa  będą  przeznaczone  do  dalszego  obrotu?  Jeśli  zamawiane  paliwa  będą
przeznaczone  przez  Zamawiajacego  do  dalszego  obrotu  prosimy  o  dodanie  do  umowy
dodatkowych zapisów... lub złożenie przy zawieraniu umowy oświadczenia.

Odpowiedź: Tak paliwa będą przeznaczone do dalszego obrotu a stosowne oświadczenia zostaną podpisane 
wraz z umową.

14 Jeżeli  zamawiający  prowadzi  działalność  gospodarczą  w  zakresie  obrotu  paliwami,  proszę  o
udzielenie informacji, czy Zamawiający złożył w wymaganym terminie (tj. do 16 stycznia 2017 r.)
wniosek o zmianę posiadanej  przez siebie  koncesji  na  obrót  paliwami ciekłymi  (OPC) w celu
dostosowania jej treści do nowej definicji paliw ciekłych o której mowa w art. 3 pkt. 3b ustawy
Prawo energetyczne, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16 ust. 1 oraz 16a ust. 1 ustawy z dnia 22
lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016
roku poz. 1165) oraz czy przedmiotowy wniosek obejmuje wskazanie w zmienianej koncesji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopełnił wszystkich obowiązków w wymaganym terminie.

15 Czy Zamawiający prowadzi obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i posiada stosowną koncesję?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.

                            ZATWIERDZIŁ:
           Dyrektor

                                                                                                             Zdzisław Kulesza


