
Kołobrzeg, dnia 11.08.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: „Sukcesywne dostawy ON i Pb95 dla 3 spółek” nr postępowania 2/ZP/S/2020.

Prowadzący postępowanie „ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu ul. Artyleryjska 
3, 78-100 Kołobrzeg w odpowiedzi na zadane pytania o wyjaśnienie zapisów zawartych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udziela następujących odpowiedzi:

1. Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw 
w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, których 
przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, związanych z 
wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się 
obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. Czy w związku z powyższym 
Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia o następującej 
treści:,, Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych.”
Odpowiedź: Jeżeli wykonawca posiada taki status to taki zapis będzie dokonany.

2. Prosimy o informację czy, zakupione przez Zamawiającego paliwo wykorzystywane będzie na 
potrzeby własne oraz czy przeznaczone będzie do dalszej odsprzedaży?
Odpowiedź:
- dla części nr 1 i 3 paliwo zakupione będzie wykorzystane na potrzeby własne
- dla części nr 2 - paliwo zakupione przez Komunikację Miejską będzie wykorzystane na potrzeby 
własne oraz przeznaczone będzie w części do odsprzedaży.

3. Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np.: autocysterny do miejsc 
rozładunków?
Odpowiedź:. Nie, nie ma żadnych utrudnień dla dojazdu autocysterny i jej rozładunku.

4. Czy zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia ważne 
legalizacje i decyzje UDT ?

Odpowiedź:. Tak posiadają i będą posiadać.

5. Prosimy o doprecyzowanie iloma zbiornikami Zamawiający dysponuje, wraz z określeniem ich 
pojemności( dotyczy każdego punktu dostawy).

Odpowiedź:
1. Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. dysponuje 3 zbiornikami po 10 m3 każdy.
2. MWiK Kołobrzeg 2 zbiorniki o pojemności po -5000 I.
3. MEC Kołobrzeg 1 zbiornik o pojemności -5000 I.

6. Prosimy o potwierdzenie iż, urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą posiadać w 
trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?
Odpowiedź:

Część nr 1. MWiK Kołobrzeg - nie podlega
Część nr 2 Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. - posiadają i będą posiadać
Część nr 3. MEC Kołobrzeg - nie podlega

7. Prosimy o potwierdzenie iż, dostawy paliwa będą się odbywały w dni robocze tj., od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ?
Odp. Nie, Zamawiający wymaga dostaw od poniedziałku do soboty.

Część nr 1. MWiK Kołobrzeg - wymaga dostaw od poniedziałku do piątku.

Część nr 2 Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. - wymaga dostaw od poniedziałku 
do soboty.



Część nr 3. MEC Kołobrzeg - wymaga dostaw od poniedziałku do piątku.

8. Czy ewentualne badanie jakości paliwa będzie przeprowadzało niezależne akredytowane 
laboratorium?
Odpowiedź: Tak

9. Prosimy o potwierdzenie, że próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania 
próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 1035) oraz polska normą PN-EN 
ISO 3170?
Odpowiedź:. Tak

10. Prosimy o określenie częstotliwości dostaw paliw w miesiącu.

Odpowiedź: Część nr 2 Maksymalnie 12 dostaw w miesiącu. Część nr 1 i 3 wg. zamówień

11. Czy Zamawiający zaakceptuje przekazywanie e-faktur w wersji elektronicznej na wskazany adres 
e-mail?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje e-fakturę.

12. Czy przedmiotem zamówienia jest wyłącznie olej napędowy standardowy tj., letni, przejściowy i 
zimowy.
Odpowiedź: Tak, ON standardowy, tj. letni, przejściowy i zimowy.

13. Prosimy o potwierdzenie iż, jednostką rozliczeniową jest zł/m3. W przypadku potwierdzenia 
zwracamy się z prośbą o dokonanie korekty jednostek: Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz dostaw w 
tabeli „ilość litrów na ilość metrów sześciennych” Załącznik nr 2 Część 1,2 i 3 z „ilość litrów na 
ilość metrów sześciennych” wraz z poprawą wolumenów na 417 m3, 4800 m3 i 2 640 m3 oraz 90 
m3. dokonanie korekt jednostek w Opisie Przedmiotu Zamówienia, SIWZ Rozdział 1 pkt4 ppkt. 1

Odpowiedź:. Zamawiający potwierdza, że jednostką rozliczeniową jest zl/m3. Zamawiający 
dokona korekt w SIWZ i w ww. załącznikach.

14. Czy składanie zamówień będzie się odbywało w dni robocze tj., od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający będą składać zamówienia tylko w dni robocze^

15. Dot. & 5 ust. 3 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty 
dostawy lub prawidłowo wystawionej f-ry vat?

Odpowiedź: Termin płatności liczony od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenie ilości dostaw oraz fakturowanie następowało na 
podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej w temp referencyjnej 15 stopni C lub na podstawie 
legalizowanego licznika autocysterny w temp ref 15 stopni C?(dla wszystkich miejsc dostaw paliwa).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podstawie licznika autocysterny

17. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy łączone?
Odpowiedź:. Tak, Zamawiający dopuszcza dostawy łączone.

18. Dot. OPZ. Zamawiający zastrzega sobie w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na 
zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości zamawianego paliwa. Prosimy o szacunkowe podanie 
wartości tego prawa ( tzw„ prawo opcji”) tak aby uniknąć nieporozumień i wątpliwości w trakcie 
ewentualnej realizacji Umowy.
Odpowiedź: Szacunkowo +/-10% zamówienia.

19. Dot., OPZ i Protokołu opisu próbki przyjętego paliwa (ON i PB-95). Prosimy o dokonanie korekt 
norm do aktualnie obowiązujących. Dla oleju napędowego to PN - EN 590+A1:2017-06, a dla PB 
95 PN - EN 228+A1:2017-06.
Odpowiedź: Zamawiający dokona korekty w załącznikach.



20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość złożenia Ofert częściowych? 
Odpowiedź:. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert częściowych.

21. Dot. OPZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostaw z 24 na 48 h dla Części 1 
i 3?
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

22. W przypadku braku zgody na powyższe, uprzejmie informujemy iż, termin 24 godzin od momentu 
złożenia zamówienia jest możliwy do wykonania pod warunkiem iż, zamówienie zostanie złożone 
Wykonawcy max do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dostawę. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na powyższe?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby minimalna wielkość pojedynczej dostawy dla części 1 i 3 
wynosiła min: 3 m3?
Odpowiedź: minimalna wielkość pojedynczej dostawy dla części 1 i 3 wynos i- 2,5 m3.

24. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy, pkt4 ppkt4. Prosimy o doprecyzowanie czy cena 
netto i brutto jaką ma wpisać Wykonawca w Formularzu ma dotyczyć całości oferty danej części 
zamówienia czy ceny za 1 m3?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Formularzu ofertowym Wykonawca musi podać wartość 
netto i brutto za całość zamówienia dla danej części oraz procentowy wskaźnik upustu który 
będzie stosowany do rozliczeń dostaw.

25. Prosimy o potwierdzenie iż kryterium wyboru oferty jest oferowana cena netto za 1 m3 ON i PB95? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

26. Dot. Rozdział 1 pkt. 6 ppkt.6.2 SIWZ. Zamawiający pisze „Wykonawca winien wykazać się 
wykonaniem/wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostaw paliw o łącznej ilości nie 
mniejszym niż 2 000 000 litrów. Prosimy o informację czy wartość 2 000 000 litrów (2 000 m3) ma 
dotyczyć łącznie dostaw na ON i PB?
Odpowiedź: Wartość 2000 m3 ma dotyczyć razem na ON i PB.

27. Prosimy o udostępnienie w dokumentacji przetargowej edytowalnej wersji dokumentu JEDZ.

Odpowiedź: Tak, Do pobrania na stronie bip

28. Czy Wykonawca wraz z Ofertą ma przedłożyć dokument JEDZ, Pełnomocnictwo oraz dokument 
potwierdzający wpłatę wadium?
Odpowiedź; Tak,

29. Dot. pkt. 15 ppkt. 15.1 SIWZ. Prosimy o wpisanie poprawnych wartości kwot słownych wadiów dla 
danych części zamówienia.

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część 1 - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100)./ część nr 1

Część 2 - 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)./ część nr 2

Część 3 - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). /część nr 3

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie upustu % upustem kwotowym wyrażonym w zł/m3? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie % upustu, upustem 
kwotowym.

31. W przypadku braku zgody na powyższe czy upust ma być podany do dwóch miejsc po przecinku? 
Odp. do trzech miejsc po przecinku.

32. Dot. pkt. 19 pkt. 1 SIWZ. Czy 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie ma dotyczyć ceny netto czy 
brutto, prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynosi 3%.wartości brutto.



33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z 
5% na 3%?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy z 5% na 3% wartości brutto.

34. Dot. & 1 pkt. 5 Umowy. Czy kwota 5 % wartości niezrealizowanego zamówienia dotyczy kwoty netto 
czy brutto?
Odpowiedź: Dotyczy kwoty brutto danego zamówienia

35. Dot. & 1 pkt 5 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary z 5% na 
2,5%?
Odpowiedź:. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary.

36. Dot. & 1 ust. 5 Umowy. Zamawiający pisze ,,Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% 
wartości nie zrealizowanego zamówienia na rzecz Zamawiającego, określonego zgodnie z pkt. 2, 
prosimy o wyjaśnienie o jaki pkt. 2 Zamawiającemu chodzi?
Odpowiedź: & 1 ust. 5 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości nie zrealizowanego zamówienia na 
rzecz Zamawiającego, określonego zgodnie z pkt.4, w w przypadku gdy nie zostanie dotrzymany 
termin dostawy określony w & 1 ust. 3 niniejszej Umowy.”

37. Dot. & 2 ust. 1 Umowy. Czy Zamawiający uzna jako równoważne Świadectwo jakości wystawione 
przez akredytowane laboratorium?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna,„Akredytowane laboratorium niezależne od Wykonawcy.

38. Dot. & 2 ust. 3 umowy. Czy za dostarczenie plomb odpowiedzialny będzie Wykonawca? 
Odpowiedź: Nie

39. Dot & 3 ust. 3 Umowy. Zamawiający pisze „Jeżeli wynik badania będzie negatywny za badanie 
zapłaci Wykonawca, jeżeli pozytywny Zamawiający” Proponujemy aby kontrola laboratoryjna była 
przeprowadzona na koszt Zamawiającego. Wykonawca daje rękojmie prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy. Ewentualnie w przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa która to zostanie 
potwierdzona przez akredytowane niezależne laboratorium Wykonawca może pokryć koszt takiego 
badania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe? Prosimy o informację czy Zamawiający 
będzie dokonywał pełnego badania wszystkich parametrów paliwa czy tylko podstawowe i w jakim 
zakresie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody aby kontrola laboratoryjna prowadzona była na koszt 
Zamawiającego. Badanie będzie dokonywane w pełnym zakresie.

40. Prosimy o określenie jaki koszt z tytułu jednego badania miałby ponieść Wykonawca? 
Odpowiedź: Koszt zgodny z cennikiem usług laboratoryjnych.

41. Czy Zamawiający potwierdza, że każda dostawa uznana zostanie za nieodpowiedniej jakości tylko 
w przypadku kiedy wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium wykażą 
niezgodność parametrów z wymogami aktualnej normy PN - EN 590 i PN - EN 228 i 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (tj., Dz.U.2015, poz.1680)?
Odpowiedź: Każdą dostawę potwierdzoną wynikiem badań przez Akredytowane laboratorium 
niezależne od Wykonawcy.

42. Dot. & 5 ust. 4 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu który otrzymałby 
brzmienie „Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień wpływu środków na konto 
Wykonawcy”
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tego zapisu.

43. Dot. & 6 ust. 2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu który otrzymałby 
następujące brzmienie „Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia za pisemnym 
powiadomieniem, wskutek nie wywiązywania się z postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron 
umowy, a w szczególności w przypadku dostarczenia dwukrotnie wadliwej dostawy potwierdzonej 



przez niezależne akredytowane laboratorium i nie przestrzegania terminów płatności” Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tego zapisu.

44. Dot. OPZ, pkt. 5 Część 2 zamówienia. Zamawiający pisze „Wykonawca będzie dostarczał paliwo 
do stacji paliw do godziny 22.00 tego samego dnia, jeżeli zamówienie zostało złożone do godz. 10.00 
lub do godz.14.00 dnia następnego, jeżeli zamówienie zostało złożone po godz. 10.00"
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie zapisu aby dostawy paliw odbywały się w ciągu 

24 h od złożenia zamówienia na paliwo Wykonawcy, pod warunkiem złożenia zamówienia max do 
godz. 12.00 dnia poprzedzającego dostawę?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

45. Dot., Załącznik nr 2. W celu uniknięcia nieporozumień, proszę o przedstawienie na przykładzie 
sposobu liczenia cen paliw w formularzu cen jednostkowych.

Odpowiedź: Należy w tabelce wpisać proponowany % upustu do ceny za 1 m3 paliwa (na dzień 
17.08.2020) Następnie wpisać cenę za 1 m 3 netto z proponowanym upustem procentowym, 
który będzie stosowany w rozliczeniach wykonanych dostaw

46. Dot. Rozdział 14 Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Prosimy o wyjaśnienie zapisu „Wykonawca 
określi cenę jednostkową realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem Oferty jednakową dla 
wszystkich części. Załącznik nr 1 do SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu gdyż nie jest to 
zrozumiałe w jaki sposób cena jednostkowa dla każdej z części ma być jednakowa?
Odpowiedź: Wykonawca zaproponuje upust procentowy o jednakowej wysokości dla każdej z 3 
części.

47. Dot. pkt 14.5 SIWZ oraz Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 4 ppkt.4. W pkt 14.5 SIWZ Zamawiający pisze 
iż „W Formularzu Oferty Wykonawca wypełnia tabelę dotyczącą cen jednostkowych i wylicza cenę 
oferty za realizację zamówienia” Czy Wykonawca ma przez to rozumieć iż, dotyczy to ceny danej 
części Oferty. W Formularzu Ofertowym w pkt. 4 Zamawiający pisze „cena oferty za realizację 
całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wynosi:”. Czy w związku z tym nie 
powinien zostać dodany do Formularza Oferty zapis „Łączna wartość Oferty Część 1,2 i 3 wynosi:? 
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany w tym zakresie.

48. Czy ceny podane w ofercie mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź:_O&m/ podane w ofercie mają być zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w/Koh)brzegu

PawełHryciów



ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 2

PYTANIA:
1. Dotyczy punktu 18.1 SIWZ oraz ustępu 4 paragrafu 4 załącznika do SIWZ „Projekt umowy”. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawców złożenia oferty ze stałym upustem w postaci 
współczynnika wyrażonego w %. Cena każdej dostawy będzie wyliczana z formuły: cena 
producenta PKN ORLEN z dnia dostawy skorygowana współczynnikiem %. Ogólnie przyjęte 
formuły rozliczeń w kontraktach na krajowym rynku hurtowym paliw dotyczą stałych upustów 
kwotowych tj. np. zł/m3 w 15 st.C od cen producentów krajowych np. GRUPY LOTOS S.A. 
lub PKN ORLEN S.A.. Na dużą dynamikę zmian poziomu cen hurtowych produktów gotowych 
ogłaszanych przez wyżej wymienionych producentów, mają wypływ częste zmiany ceny 
surowca, wahania kursu dolara amerykańskiego, zmiany cen produktów gotowych na rynkach 
europejskich, zmiany obciążeń publiczno-prawnych (podatki, akcyzy, opłaty zapasowe, itd.). 
Należy tu zaznaczyć, że przy okresie 36 miesięcy na który ma zostać udzielone zamówienie, 
należy brać pod uwagę możliwość wprowadzenia np. dodatkowych obciążeń podatkowych, 
wzrostu cen surowca związanym np. z ograniczeniem wydobycia lub lokalnym konfliktem, 
osłabieniem złotówki w stosunku do dolara amerykańskiego oraz zawirowań na rynkach 
wynikających np. z sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym. Wyżej opisane 
zdarzenia Wykonawca musi ocenić pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia oraz 
musi ocenić ich wpływu na wysokość ceny SPOT produktów na rynku krajowym. Kalkulacja 
oferty dla stałego upustu opisanego wskaźnikiem korygującym wyrażonym w %, musi 
uwzględniać ryzyko wzrostu cen hurtowych produktów w długim okresie realizacji kontraktu tj. 
36 miesięcy, a tym samym wzrostu upustu kwotowego i pomniejszenie marży uzyskanej. W 
przypadku kalkulacji stałego upustu kwotowego, Wykonawcy nie muszą szacować 
ewentualnego poziomu cen SPOT i uwzględniać ewentualnych ryzyk związanych ze 
wzrostem cen hurtowych. Tym samym, kalkulowany upust kwotowy liczony np. wzł/m3 w 15 
st.C jest „wyczyszczony” z ewentualnych rezerw w projektowanej marży uwzględniających 
ryzyko wzrostu ceny SPOT.
Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie upustu określonego wskaźnikiem 
korygującym wyrażonym w % upustem kwotowym w zł/m3 w 15 st.C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

2. Dotyczy punktu 19.1 SIWZ.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 
ogólnej brutto złożonej oferty. Złożenie zabezpieczenia w formie pieniężnej lub za pomocą 
innych narzędziach finansowych, pociąga za sobą określone koszty, które każdy Wykonawca 
musi uwzględnić przy kalkulacji ceny oferty. Obniżenie przez Zamawiającego wartości 
złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umożliw 
Wykonawcy skalkulowanie atrakcyjniejszych warunków cenowych oferty, z korzyścią dla 
Zamawiającego. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wartości złożonego przez 
Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2% wartości brutto 
zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy z 5% na 3% wartości brutto.

3. Dotyczy punktu 20 SIWZ.
Czy w związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym Zamawiający zgodzi się aby 
podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą odbył się w sposób korespondencyjny, tj. 
Zamawiający wyśle przesyłką pocztową podpisane egzemplarze umowy do Wykonawcy, który 
po podpisaniu odeśle do Zamawiającego jeden egzemplarz umowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



4. Dotyczy ustępu 5 załącznika do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
Zgodnie opisem przedmiotu zamówienia dostawy jednostkowe oleju napędowego dla zadania 
w części 1 i 3 mają mieścić się w przedziale od 2 do 5 m3 oraz benzyny Pb95 w części 2 w 
przedziale od 3 do 8 m3. Wykonawca kalkulując wysokość upustu bierze pod uwagę m.in. 
koszty dostawy. Obniżenie wielkości jednostkowej dostawy do minimum 2 m3 powoduję 
wzrost tych kosztów liczonych do m3. Dodatkowo przejazd autocysterny z niepełną komorą ( 
najmniejsza pojemność komór w autocysternach to standardowo około 4 m3) powoduje 
niestabilność pojazdu co zagraża bezpieczeństwu przejazdu.
Czy Zamawiający zgodzi się na zwiększenie minimalnej ilości dostawy do np. 4 m3 
oleju napędowego i Pb95 co wpłynie pozytywnie na jakość ofert złożonych przez 
Wykonawców (obniżenie jednostkowych kosztów transportu) oraz poprawi 
bezpieczeństwo transportu?
Odpowiedź: minimalna wielkość pojedynczej dostawy dla części 1 i 3 wynos i- 2,5 m3.

5. Dotyczy ustępu 5 załącznika do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz ustępu 1 w 
paragrafie 2 załącznika do SIWZ „Projekt umowy”.
Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca do każdej dostawy załączył m.in. świadectwo 
jakości/atest jakościowy producenta dostarczonego paliwa wykonany przez akredytowane 
laboratorium.
Czy Zamawiający, aby ocenić czy oferowane przez Wykonawców paliwa będą spełniały 
ten warunek będzie oczekiwał, aby do oferty Wykonawcy załączyli kopie atestów 
oferowanych paliw wystawione przez akredytowane laboratorium nie wcześniej niż 1 
miesiąc przed terminem złożenia ofert, ze wskazaniem producenta paliwa?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca do każdej dostawy dla części nr 2, 
załączył m.in. świadectwo jakości/atest jakościowy producenta dostarczonego paliwa wykonany 
przez akredytowane laboratorium.

6. Dotyczy ustępu 3 w paragrafie 5 załącznika do SIWZ „Projekt umowy”. 
Czy termin płatności 21 dni będzie liczony od dnia sprzedaży paliwa?

Odpowiedź: Termin płatności liczony od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

7. Dotyczy załącznika do SIWZ „Projekt umowy”.
Czy Zamawiający prowadzi dalszą odsprzedaż paliw, a jeżeli tak, czy posiada stosowną 
koncesję?

Odpowiedź: Odsprzedaż paliw prowadzi tylko Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. , 
która posiada stosowną koncesję.

PREZES ZARZĄDU
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