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 Rybnik, 27 maja 2021 r. 

 
 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 

Nazwa postępowania: Sukcesywna dostawa oleju napędowego od dnia 01.08.2021 r. do dnia 

31.07.2025 r. wraz z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego z funkcją zarządzania 

dostawami i tankowaniami 

Numer postępowania: PGE Ekoserwis 2021 / PN / 52 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Pytanie 1 

a) SWZ zawiera zapis dotyczący sposobu realizacji dostaw ( pkt 7.7.4. str.29) , który mówi że 

pierwsza dostawa oleju napędowego powinna odbyć się w pierwszym dniu obowiązywania 

umowy tj. 01.08.2021r. Sprzecznym z tym zapisem jest rozdział dotyczący wymagań co do 

rozliczenia paliwa ( pkt 8.2 ppkt 8.2.5. oraz ppkt 8.2.6. str.32) które mówią, że Wykonawca ma 

przejąć zbiorniki ze stanem maksymalnym. Pierwsze rozliczenie ma nastąpić po wytankowaniu 

ilości ON znajdujących się w zbiornikach. 

b) Proszę o doprecyzowanie  w jaki sposób Wykonawca ma przejąć zbiorniki zatankowane do pełna 

oraz w jakim terminie ma się to odbyć dla poszczególnych lokalizacjach? 

c) Proszę o informację jak ma wyglądać proces rozliczania paliwa z zatankowanych  do pełna 

zbiorników, przez zamontowany przez Wykonawcę do 01.08.2021r. system? Kto będzie 

właścicielem paliwa? 

d) Proszę o wprowadzenie w SIZW zapisu określającego ustalenie z Wykonawcą terminarza 

montażu dla poszczególnych lokalizacji w czasie minimum tygodnia poprzedzającego wymóg 

działania systemu. 

Odpowiedź 1 

Z uwagi na fakt, że pytanie nr 1 stanowi kilka pytań, Zamawiający odniesie się do poszczególnych 
akapitów. 
 

a) Zapis ten nie zawiera sprzeczności i ma na celu zapewnienie ciągłości pracy oraz możliwość 

rozliczenia arytmetycznego umowy. Zgodnie z zapisami SWZ oraz umowy pierwsze obciążenie 

za olej napędowy nastąpi dopiero po wytankowaniu  ilości oleju napędowego znajdującego się 

w zbiornikach magazynowych w dniu podpisania Protokołów Początkowych. 
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b) Zgodnie z okresem obowiązywania umowy Wykonawca przejmuje wszystkie zbiorniki w 

poszczególnych lokalizacjach w dniu 01.08.2021r. co potwierdza podpisując Protokoły 

Początkowe. 

c) Ze względu na podjęcie realizacji umowy z określoną ilością oleju napędowego w zbiornikach 

magazynowych, pochodzącą z wcześniejszych dostaw, pierwsze rozliczenie nastąpi po 

wytankowaniu tych ilości. Ilości oleju napędowego znajdującego się w poszczególnych 

zbiornikach w dniu rozpoczęcia dostaw zostaną wpisane do Protokołów Początkowych 

sporządzonych osobno dla każdego zbiornika magazynowego w obecności przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Paliwo pochodzące z wcześniejszych dostaw (ilości wpisane do 

Protokołów Początkowych) stanowi własność Zamawiającego. 

d) Z uwagi na ciągłość działalność nie jest możliwe wprowadzenie przerwy w działaniu systemu. 

Zamawiający zakłada montaż i uruchomienie systemu we wszystkich lokalizacjach w dniu 1 

sierpnia 2021r.  

 

Pytanie 2 

SWZ pkt 6.6.14. str. 28 zawiera wymóg czyszczenia zbiorników przed pierwszą dostawą, której punkt 

7.7.4 zastrzega, że dostawy mają się odbyć na dzień 01.08.2021r.  Czy czyszczenie zbiorników ma 

odbyć się przed 01.08.2021r? Tu kolejny raz wracamy do punktu 8,2,6, który mówi, że Wykonawca 

ma przejąć zbiorniki zatankowane do pełna, wiec nie będą się kwalifikować do czyszczenia, gdyż 

wówczas niezbędnym jest roztankowanie paliwa ze zbiorników. 

Dla czyszczenia zbiorników będzie koniecznym aby zejść ze stanu minimalnego określanego dla 

poszczególnych lokalizacji. Prosimy o wprowadzenie zapisu w umowie, że Strona działanie takie nie 

jest obarczone niedotrzymaniem warunków utrzymania minimalnego stanu, zagrożonego karą 

umowną. 

Odpowiedź 2 

Wykonawca na własny koszt, przed pierwszą dostawą oleju napędowego,  dokona czyszczenia 

wszystkich zbiorników Zamawiającego w sposób niezakłócający ciągłości działalności 

Zamawiającego. Przepompowanie oleju napędowego do cysterny na czas przeprowadzenia 

czyszczenia nie stanowi okoliczności obarczonych karą za naruszenie stanu minimalnego.  

 

Pytanie 3 

SWZ pkt 7.7.6. str. 29 mówi o sytuacji awaryjnej , w której Wykonawca ma obowiązek zapewnienia 

tankowania bezpośrednio z cysterny zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

Wnioskujemy o doprecyzowanie o jakie normy i przepisy chodzi ,bądź wykreślenie punktu 7.7.6 ze 

specyfikacji. 

Odpowiedź 3 

Katalog norm i przepisów przywołany został w paragrafie pierwszym umowy – Akty prawne 
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Pytanie 4 

W rozdziale dotyczącym wymagań w zakresie rozliczania paliwa pkt 8.2.4. str. 32 mówi o ciągłym i 

nieprzerwanym sposobie generowania danych opisanych w punktach od 8.3.1. do 8.3.3., tymczasem 

specyfikacja nie zawiera takich punktów. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 4 

Poniżej zakres danych, o którym mowa w pkt. 8.2.4 (w  załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy 

skorygowany Załącznik nr 3 - Specyfikację Techniczną):  

Naliczanie ceny w momencie pobrania paliwa wg stałej formuły cenowej. 

Możliwość wywołania skutku finansowego dopiero po pobraniu paliwa ze zbiorników magazynowych 

do baków pojazdów/maszyn - faktury VAT za dostarczony olej napędowy będą wystawiane w cyklu 

dziesięciodniowym, za zrealizowane i odebrane Dostawy w danym miesiącu kalendarzowym. 

Wygenerowanie załącznika do każdej faktury VAT obejmującego zestawienie ilościowo-wartościowe 

tankowań w podziale na tankowane pojazdy/maszyny (lista pojedynczych tankowań z podaniem: 

pojazdu/maszyny, rodzaju paliwa, zatankowanej ilości litrów, ceny netto, kwoty i stawki vat, ceny 

brutto, daty tankowania, wartości netto/vat/brutto). 

 

Pytanie 5 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% 

wartości  umowy netto. Biorąc pod uwagę, że kontrakt jest 4 letni, co podnosi jego wartość, tym 

samym kumuluje % kwota zabezpieczenia. Wnioskujemy zatem o obniżenie składki do np. 1% 

wartości 4 letniej umowy netto. 

Odpowiedź 5 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Pytanie 6 

a) Projekt umowy przewiduje Okres Gwarancji i Rękojmi w wysokości 30% NWK. Prosimy o 

określenie na jaki czas jest zatrzymane 30%  NWK dla okresu rękojmi.  

b) Punkt 3.8.3 Umowy określa czas zrealizowania wywołanego dodatkowego czyszczenia zbiornika. 

Zwracamy się o doprecyzowanie, że będzie ten czas ustalony z Wykonawcą szczególne w 

zakresie zejścia z niskiego stanu paliwa i będzie wówczas wyłączone zastosowanie kary za 

nieutrzymanie minimalnej ilości ON. 

c) Punkt 13.1.3. Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dającego możliwość Wykonawcy do 

wprowadzenia  prac serwisowych systemu. Działania te nie byłyby obarczone zapisami 

pkt.13.1.3 
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d) Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących przypadków wystąpienia 

ewentualnej awarii oraz przyjęcie czasu dla usunięcia awarii/usterki na 12 godzin., który nie 

będzie obarczony zapisami pkt. 13.1.2 

Za usunięcie awarii lub błędu w gwarantowanym czasie, uznaje się również wdrożenie procedur 

umożliwiających zastosowanie obejścia awarii/usterki w sposób umożliwiający przywrócenie 

możliwości 

korzystania z systemu, przez czas niezbędny do całkowitego usunięcia awarii/usterki. 

e) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego skutecznego zgłoszenia wystąpienia 

awarii/usterki na adres mailowy lub telefonicznie w czasie od godz. 8-18ej. W przypadku 

zgłoszenia nieprawidłowości poza godzinami pracy Wykonawcy, terminy naprawy  biegną od 

rozpoczęcia następnego dnia od godz. 8ej.  Wyżej określony moment zgłoszenia równoznaczny 

jest z jego zarejestrowaniem, od którego biegnie czas usunięcia awarii/usterki nie obciążonych 

karami z pkt. 13.1.2. 

 

Odpowiedź 6 

Z uwagi na fakt, że pytanie nr 6 stanowi kilka pytań, Zamawiający odniesie się do poszczególnych 
akapitów: 

a) Gwarancja i rękojmia dotyczy jakości paliwa dostarczonego do zbiorników magazynowych w 

okresie obowiązywania umowy. Zważywszy na założenie zdania pełnego zbiornika 30 lipca 

2025r. gwarancja i rękojmia dotyczy paliwa ujętego w Protokole końcowym do czasu jego 

całkowitego wytankowania.   

Zgodnie z pkt 9.9.2 30% wartości kwoty wskazanej w ust. 9.1. do 15 dnia licząc od daty upływu 

Okresu Gwarancji i Rękojmi – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady, opisanego powyżej. 

b) Przepompowanie oleju napędowego do cysterny na czas przeprowadzenia czyszczenia nie 

stanowi okoliczności obarczonych karą za naruszenie stanu minimalnego. 

c) Zgodnie z pkt. 13.1.3 umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w 

przypadku niezapewnienia nieprzerwanego działania bezobsługowego systemu zarządzania 

poborem oleju napędowego w całym okresie obowiązywania umowy, z przyczyn nieleżących po 

stronie Zamawiającego, w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień przerwy.  

Zgodnie z par. 1 ustęp 1.1 umowy „Dzień” oznacza dzień kalendarzowy.  

Zamawiający nie dopuszcza zmian umowy w wyżej wymienionym zakresie. 

Powyższe nie wyklucza jednak przeprowadzania niezbędnych prac serwisowych, 

nieprzekraczających 24 godzin (dnia kalendarzowego), wymaga to jednak uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

d) Zapis pkt 13.1.2 umowy dotyczy niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia systemu od 

początku realizacji umowy tj. 01.08.2021r.  
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Zgodnie z pkt. 13.1.3 umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w 

przypadku niezapewnienia nieprzerwanego działania bezobsługowego systemu zarządzania 

poborem oleju napędowego w całym okresie obowiązywania umowy, z przyczyn nieleżących po 

stronie Zamawiającego, w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień przerwy,  

Zgodnie z par. 1 ustęp 1.1 umowy „Dzień” oznacza dzień kalendarzowy.  

Zamawiający nie dopuszcza zmian umowy w wyżej wymienionym zakresie. 

e) Zgodnie z pkt 8.1.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zapewni Serwis Techniczny oraz 

informatyczny 24h na dobę 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.  

Zamawiający nie dopuszcza zmian umowy w wyżej wymienionym zakresie. 

 

Pytanie 7 

W związku z powstałymi pytaniami jak i oczekiwaniem na odpowiedzi oraz czasem niezbędnym dla   

ofertowania wnosimy o przedłużenie składania ofert  do pięciu dni od dnia otrzymania odpowiedzi. 

Odpowiedź 7 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 07.06.2021 r.  
 
W związku z powyższym zmienia się treść pkt 10.1 oraz pkt 12.1 zd.1 SWZ, które otrzymują 
następujące brzmienie: 
„10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 119A w 
Registraturze Spółki – parter budynku przy głównym wejściu, w terminie do dnia 07.06.2021 r. do 
godz. 12.00”, 
 „12.1. Zamawiający (bez udziału firm) 07.06.2021 r. o godz. 12.30 dokona otwarcia Ofert”. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 


		2021-05-27T12:19:14+0200
	Borecki Jan




