
                                                                                                     Gorzów Wlkp. 18.07.2008 r

           Odpowiedzi na zapytania – dostawa oleju opałowego 
                  o jakości nie gorszej niż  EKOTERM PLUS

DPS/689/2008 

       W związku z wpłynięciem w dniu 17.07.2008r do zamawiającego zapytania 
wykonawcy dot. przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla 
Domu Pomocy Społecznej Nr1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. 
ul.Podmiejska – Boczna  10  
odpowiadam co następuje :

Pytanie 1 
Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie pojęcia cena dnia oleju opałowego.
Zamawiający w zapisach formularza ofertowego będącego załącznikiem do SIWZ
wymaga, aby cena ofertowa zawierała „X” % opustu od ceny dnia oleju opałowego.
Upust ten będzie stosowany przez cały czas trwania umowy i jest wartością stałą.
Czy ceną dnia jest hurtowa cena producenta oferowanego oleju opałowego, którą to 
producent publikuje na swojej stronie internetowej www.orlen.pl dla Grupy PKN 
ORLEN S.A. oraz www.lotos.pl dla Grupy LOTOS S.A.?
Czy ceną dnia jest cena detaliczna obowiązująca u Wykonawcy w sprzedaży 
detalicznej?
Odpowiedź
Dotyczy ceny hurtowej netto producenta. Proszę podać nazwę tego producenta.

Pytanie 2
Zamawiający określił datę otwarcia ofert to jest 24.07.2008r jako datę na którą 
należy podać cenę ofertową wraz z podaniem upustu procentowego od ceny tego 
dnia. Z racji faktu iż część Wykonawców oferty wysyła z jedno lub kilkudniowym 
wyprzedzeniem za pomocą kurierów, prosimy o zmianę daty ustalenia ceny na datę 
wcześniejszą, np. na dzień 22.07.2008r, tak aby każdy z Wykonawców mógł mieć 
równe szanse prawidłowego obliczenia ceny na wskazany dzień, bez forowania 
Wykonawców lokalnych, którzy oferty swoje dowożą w dniu składania ofert.
Odpowiedź

http://www.lotos.pl/
http://www.orlen.pl/


Celem sprawniejszego przeprowadzenia przetargu zamawiający ustala datę ceny 
netto od której udzielany będzie upust na datę 22.07.2008r.
Pytanie 3
Zamawiający w formularzu ofertowym żąda podania wartości brutto liczonej jako 
iloczyn 190 000 litrów i zaokrąglonej ceny jednostkowej brutto, natomiast zgodnie z 
obowiązującymi zasadami Zamawiający winien żądać wartości brutto liczonej jako 
wartość netto (czyli iloczyn ilości litrów i cena jednostkowa netto w PLN do dwóch 
miejsc po przecinku) plus 22 % VAT. Prosimy o korektę dotychczasowych zapisów 
na prawidłowe.
Odpowiedź
Zapis zawarty w SIWZ i załącznikach wyczerpuje wymagania zamawiającego.

Pytanie 4
Zgodnie z zapisami Ustawy o podatku akcyzowym każdy producent zobowiązany 
jest podawać ceny lekkiego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej + 15oC.
(do sprawdzenia na każdym dokumencie sprzedaży producenta oraz stronach 
internetowych producenta, m.in. na www.orlen.lotos.pl. , www.orlen.pl)
W związku z tym wszystkie ceny producenta dotyczą ilości wydawanego paliwa w 
temperaturze referencyjnej + 15 oC.
Dlatego też Zamawiający jak i Wykonawca winni rozliczać się w temperaturze 
referencyjnej + 15oC.
      W  SIWZ (oraz projekcie umowy) brak dokładnego określenia odnośnie 
sprzedaży oleju opałowego przez Wykonawcę w temperaturze referencyjnej +15oC.

Prosimy zatem o korektę zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
załączników poprzez wprowadzenie zapisów uszczegóławiających iż wszystkie 
wartości cenowe oraz ilości dotyczą wydawanego paliwa w temperaturze 
referencyjnej + 15oC.

Nadto, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w trakcie realizacji dostaw, 
słusznym wydaje się dodać zapisy w stosowanych miejscach specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz załączników (umowa) poprzez wprowadzenie 
następujących zapisów:
„Dostawy winne być realizowane autocysternami zaopatrzonymi w legalizowane 
urządzenia wydawcze – pompy oraz w drukarki wskazujące dokładną ilość 
wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej + 15 oC”.
oraz  „Rozliczenie ilości dostaw następować będzie w temperaturze referencyjnej 
+15oC”.
Odpowiedź
Zarówno w specyfikacji jak i w umowie ujęty będzie zapis :Rozliczenie ilości 
dostaw następować będzie w temperaturze referencyjnej +15oC.

http://www.orlen.lotos.pl/

