
Krosno, dnia 02.11.2011r. 

 

PZD-DT-0343/12/11 

 

 

Zapytanie, wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  
 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 

Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniach 30.10.2011r. 

i 31.10.2011r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na zadanie „Dostawa oleju opałowego do zbiorników 

zlokalizowanych w Barwinku”.  

 

Treść zapytań: 

 
Firma .................... na podstawie art. 38 ust 1 i 4 ustawy Prawo zamówieo publicznych składa poniższe 
zapytania i wnioski do zapisów siwz : 

1. Jaka ilośd oleju opałowego  będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)? 

2. Czy  lokalizacja zbiornika/kotłowni  nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m i 
14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długośd / szerokośd / wysokośd)? 

3. W zawiązku z przewidzianymi  w §2 ust 3 pkt. b)  projektu umowy sankcjami za nieterminową realizacją 
dostawy, wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za pośrednictwem 
faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw może powodowad spory co do terminu złożenia zamówienia, 
trudno będzie udowodnid stronom umowy kiedy zostało złożone zamówienie lub zamówienie zostało 
przyjęte.           
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację §3 ust. 1 projektu umowy  (załącznik nr 4 do siwz) tak aby 
zamówienia mogły byd składane wyłącznie faksem lub mailem.     

4. Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymad 
dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązao 
finansowych?           
U wagi na dużą wartośd umowy wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących tą kwestię 
np. w brzmieniu: „Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia  w przypadku 
zaległości płatniczych  Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy  nie będzie traktowane jako 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.” 

5. Od jakiej wartości  niezrealizowanej dostawy będzie liczona kara przewidziana w §7 ust. 1 projektu  umowy, 
netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii. 

6. Wnosimy o zaznaczenie w §7 ust. 1 projektu umowy, że Zamawiający będzie mógł zastosowad sankcje 
przewidziane tym zapisem  w stosunku do wykonawcy razie zwłoki,  a nie opóźnienia.  W obecnym brzmieniu 
cytowanych zapisów projektu umowy nieistotne są przyczyny powstania opóźnienia w realizacji zamówienia. 
Wykonawca w przypadku nie zrealizowania dostawy w terminie  z dowolnych przyczyn, również w sytuacjach 
przez niego niezawinionych np. sytuacji zaistnienia działania siły wyższej będzie zobligowany ponieśd skutki   
finansowe tj. zapłacid  kary umowne. 

7. Wnosimy do dodanie w §11 projektu  umowy zapisu, że w sytuacjach nie uregulowanych tą umową będą 
miały  zastosowanie również inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy. 

 

 



 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest 

„Dostawa oleju opałowego do zbiorników zlokalizowanych w Barwinku, znak sprawy PZD-DT-

0343/12/11 

 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, ................................ zwraca się z prośbą o wyjaśnienie 

następujących kwestii w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”: 
 

8. §3 ust. 1 umowy – w celu doprecyzowania prosimy o dopisanie na końcu pierwszego zdania słów 

„od momentu złożenia zamówienia”. 
 

9. §6 ust. 1 umowy - w celu doprecyzowania prosimy o zastąpienie słów „orzeczenie laboratoryjne” 

słowami „wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości dostarczonego 

produktu”. 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi: 

1. Szczegółowe ilości dostaw określane będą każdorazowo przez Zamawiającego.  

 

2. Lokalizacja zbiornika/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 

wymienionych w pytaniu nr 2. 

 

3. W odpowiedzi na pkt3 zapytania informuję, iż zmieniona zostaje treść §3, ust.1 projektu 

umowy w taki sposób, iż materiały dostarczane będą na podstawie przesłanego faksem lub 

mailem zamówienia. 

 

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie jest jednostką budżetową. Przystępując do 

postępowania przetargowego musi mieć wcześniej zabezpieczone środki na ten cel.  

Kierownik PZD w Krośnie, jako kierownik jednostki, co do której stosuje się ustawę 

o finansach publicznych nie może posiadać zobowiązań przeterminowanych, rodzi to jego 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

 

5. Kara przewidziana w §7, ust. 1 projektu umowy liczona będzie od wartości brutto. 

 

6. Zamawiający oświadcza, że propozycje zmian umowy przedstawione przez Wykonawcę 

w pytaniu nr 6 nie zostaną uwzględnione w projekcie umowy.  

 

7. Zamawiający uwzględnia wnioski Wykonawcy w zakresie zmian §11 projektu umowy.  

 

8. Zamawiający uwzględnia proponowane przez Wykonawcę zmiany projektu umowy §3, 

ust.1. 

 

9. Zamawiający uwzględnia proponowane przez Wykonawcę zmiany projektu umowy §6, 

ust.1. 

 

 

 

 

 



 

Nowy (po modyfikacji) projekt umowy w załączeniu, tj. załącznik Nr 4 do SIWZ. 

 

 

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.  

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

   

UMOWA               (projekt) 
 

zawarta w Krośnie w dniu …………. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, 

zwanym dalej w tekście niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

Marek Pepera       -  Kierownik PZD 

 

a firmą ……………………………………………… działającą na podstawie wpisu do 

………………………….. pod nr ……….., zwaną dalej w tekście niniejszej umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

………………………..  - ……………………… 

 

§ 1 

 

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez 

Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. 

zm.). Integralną część umowy stanowi SIWZ. 

 

2. Przedmiotem umowy jest:  

 

Dostawa oleju opałowego do zbiorników zlokalizowanych w Barwinku  
 

3. Zapotrzebowanie – wielkość każdorazowego zakupu przedmiotu zamówienia ustalana 

będzie przez Zamawiającego.  

 

4. Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: 

Olej opałowy lekki -  około ………… litrów, zawartość siarki w oleju opałowym nie może 

być większa niż 0,10% (m/m) 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia w przypadku, gdy 

w trakcie wykonywania umowy w zawiązku z zaistniałymi warunkami atmosferycznymi, 

zmniejszy się zapotrzebowanie zamawiającego na przedmiot zamówienia.  

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu zamówienia, jeżeli w wyniku 

zaistnienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych nietypowych dla danej pory roku, 

nastąpi taka konieczność. Zwiększenie zamówienia wymaga aneksu do umowy w formie 

pisemnej i następuje wg cen wynikających z oferty i niniejszej umowy.  

 

7. Zamawiający może zażądać potwierdzenia, że przedmiot zamówienia spełnia warunki 

określone w SIWZ.  

 

§ 2 

 

1. Termin realizacji umowy: od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.  

 



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zaistnieje konieczność poprawy 

parametrów technicznych dostarczanego materiału z uwagi na okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili udzielania zamówienia. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy przed 

upływem terminu określonego w ust. 1, jeżeli: 

a) Wykonawca będzie dostarczał materiał, który jakością nie odpowiada wymogom 

określonym w SIWZ ,  

b) Wykonawca nieterminowo zrealizował co najmniej dwie dostawy. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały, na podstawie 

przesłanego mailem lub faksem zamówienia przez Zamawiającego, w określonej ilości do 

zbiorników Zamawiającego zlokalizowanych w miejscowości Barwinek (byłe przejście 

graniczne), w terminie do dwóch dni kalendarzowych, od momentu złożenia zamówienia. 

W przypadku, gdyby termin dostawy przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, w dniu 

następnym. 

  

2. Świadczenie dostaw, tj. załadunek materiałów u producenta, transport i wyładunek na 

miejscu składowania Zamawiającego odbywać się będzie sprzętem i transportem 

Wykonawcy. 

 

3. Określenie dostarczonej ilości paliwa nastąpi w temperaturze rzeczywistej w miejscu 

wyładunku.  

 

4. Szczegółowe ilości dostaw określane będą każdorazowo przez Zamawiającego. 

 

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony materiał spełniał wymogi określone w SIWZ.  

 

6. Każda dostawa podlegać będzie odbiorowi jakościowemu i ilościowemu dokonywanemu 

przez przedstawiciela Zamawiającego w Barwniku. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju 

opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008r. (Dz. U. z 

2009r. Nr 3, poz. 11 z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego 

najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 

§ 4 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie dostaw objętych niniejszą 

umową. Ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i mieniu, w tym 

również osobach trzecich, gdy przyczyną było nienależyte wykonanie umowy.  

 

§ 5 

 

1. Cena oleju opałowego lekkiego będzie się zmieniać w wyniku: 

a) zmiany ceny producenta (potwierdzonej na stronie internetowej producenta na dzień 

dostawy); 

b). ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT (na dzień podpisania umowy stawka podatku 

VAT wynosi 23%) 

 



Cena netto dostawy będzie kalkulowana w dniu dostawy wg następującej formuły cenowej: 

Cn (zł/litr) = X (zł/m
3
 )/1000 +/- n (zł/litr) 

gdzie: 

Cn – cena netto sprzedaży oleju opałowego lekkiego wyrażona w złotych za jeden litr w 

temperaturze referencyjnej 15st.C  

X – aktualna w dniu dostawy cena oleju opałowego lekkiego u producenta ogłaszana na jego 

stronie internetowej, wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w temp. referencyjnej 

15st. C  

n – stała marża/opust Wykonawcy zaoferowana w ofercie (zł/litr)  

Oferta w załączeniu 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem z konta 

Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę polecenia 

przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy zgodnie z obowiązującą polską 

normą, wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości 

dostarczonego produktu. 

2. Zamówienia będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.  

3. Termin do złożenia ewentualnej reklamacji strony ustalają na 3 dni od dnia dostarczenia 

towaru. 

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie i swoim 

kosztem do wymiany wadliwej partii paliwa na wolną od wad. 

 

§ 7 

 

1. Za nieterminową (opóźnioną) realizację dostaw, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. Zamawiający będzie stosował karę w wysokości 20% kwoty umownej za odstąpienie 

Wykonawcy od wykonania umowy. 

 

§ 8 

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego kary umowne aż do pełnego wyrównania szkody. 

 

§ 9 

 

Umowa nie może być zmieniona i nie mogą być do niej wprowadzone nowe postanowienia 

niekorzystne dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 



§ 10 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o istotnej zmianie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym. 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych a także inne ustawy szczegółowe 

dotyczące przedmiotu umowy a wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej 

umowy rozstrzygane będą przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w 2 -ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                                      Wykonawca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


