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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
pn. „Zakup paliw ciekłych”

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ
W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/BZP 00303206/01 pn.
„Zakup paliw ciekłych”, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1:
Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia 3 pkt 3.3.1 wskazał zakup paliwa w
okresie zimowym o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych.
Czy Zamawiający zaakceptuje, że będzie to olej napędowy zimowy dostosowany do
sezonowości w Polsce?
Odpowiedź na Pytanie 1:
W przypadku wyboru oferty Zamawiający zaakceptuje, że będzie to olej napędowy
zimowy dostosowany do sezonowości w Polsce, jeżeli będzie spełniał wymogi
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680).
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w Opisie Przedmiotu Zamówienia
3 pkt 3.7 oraz 7 ust. 3, ponieważ nie ma zastosowania u Wykonawcy?
Odpowiedź na Pytanie 2:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Opisie Przedmiotu Zamówienia
pkt 3.7 oraz §7 ust. 3 Projektowanych postanowień Umowy o ile istotnie nie ma
zastosowania u Wykonawcy.

Wykonawca nie podał w treści pytania propozycji zmiany zapisu.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §4 ust. 7 i zaakceptuje
następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca
kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Wykonawca
będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego?
Odpowiedź na Pytanie 3:
W przypadku wyboru oferty Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie zapisu §4
ust. 7 umowy zgodnie z powyżej proponowaną treścią.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach
nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków
Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 24.05.2018 r.
Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania
Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 24.05.2018 r?
Odpowiedź na Pytanie 4:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia regulaminu „Ogólnych Warunków
Sprzedaży i Używania Kart Flotowych” Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z
postanowieniami SWZ i umowy.
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