
Ostróda, dnia 11 stycznia 2012 r. 

 

Wykonawcy pobierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu   

nr ZP/12/2011  na Hurtową dostawę paliw płynnych dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. 

 

 

 W związku z zapytaniem uczestnika postępowania dotyczącego treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytania  nadesłanego do w/w 

zamówienia wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego: 

 

Pytanie 1: Dotyczy SIWZ rozdział 9 ust. 3.1  

 

Zamawiający w tym punkcie określa, iż Oferent w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego ma przedłożyć wraz z ofertą 

oryginał świadectwa jakości oferowanego paliwa wydane nie wcześniej niż 2 tygodnie przed 

upływem terminu składania ofert. Czy warunek zostanie spełniony jeżeli Oferent przedłoży 

wraz z ofertą kopię świadectwa jakości potwierdzoną przez siebie za zgodność z oryginałem? 

Oryginał świadectwa jakości wydawany przez producenta jest przechowywany w oryginale 

przez magazyn wydający paliwo (magazyn własny lub zewnętrzny). Producenci oraz 

magazyny nie udostępniają oryginałów świadectw jakości a wydają wyłącznie kopie nie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

Odpowiedź: Warunek zostanie spełniony jeżeli Oferent przedłoży wraz z ofertą kopię 

świadectwa     jakości potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

 

Pytanie 2: Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 1  

 

Zamawiający w punkcie tym określa, iż w oferowane paliwa mają być dostosowane do 

panujących warunków klimatycznych pod względem temperatury mętnienia oraz temperatury 

blokady zimnego filtra.  

Czy Zamawiający podczas trwania kontraktu będzie również zamawiał olej napędowego o 

polepszonych właściwościach niskotemperaturowych czy wyłącznie olej napędowy 

standardowy wg nomenklatury Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 

roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych? 

Oferent chciałby poinformować Zamawiającego, że olej napędowy o polepszonych 

właściwościach niskotemperaturowych jest droższy od zwykłego oleju napędowego o 210 

PLN / m
3
. Jeżeli oferent będzie zamawiał również olej napędowy o polepszonych 

właściwościach niskotemperaturowych Oferent chciałby uzyskać informację czy sprzedając 

olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych będzie zastosowana 

analogiczna marża lub opust jak w przypadku oleju napędowego standardowego czy też cena 

oleju napędowego jest stała niezależnie od tego czy jest to produkt zwykły czy o 

polepszonych właściwościach niskotemperaturowych? Informacja ta niezbędna jest do 

właściwej kalkulacji kontraktu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podczas trwania kontraktu nie będzie  zamawiał oleju 

napędowego o   polepszonych właściwościach niskotemperaturowych tylko olej napędowy 

standardowy wg nomenklatury Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 

roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

 

 



Pytanie 3: Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 5 

 

Zamawiający w punkcie tym określa, iż paliwa będą zamawiane oraz dostarczane do 

zbiorników Zamawiającego przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Ostródzie. W szczególnych 

przypadkach Wykonawca ma dostarczyć paliwa również do klienta Spółki na terenie gminy 

Ostróda. Oferent chciałby uzyskać informację czy Żegluga Ostródzko – Elbląska Sp. z o.o. 

posiada koncesję na obrót paliwami? Na jakiej zasadzie miałaby się odbyć sprzedaż do klienta 

Spółki – Oferent podpisuje umowę z klientem Spółki, czy dostarcza paliwa na konto 

Zamawiającego? Jak często może wystąpić szczególny przypadek powodujący konieczność 

realizacji dostawy do klienta Spółki? 

 

Odpowiedź: Żegluga Ostródzko – Elbląska Sp. z o.o. posiada koncesję na obrót paliwami. 

Oferent dostarczy paliwa na konto Zamawiającego. Szczególny przypadek powodujący   

konieczność realizacji dostawy do klienta Spółki będzie występował średnio 2x w miesiącu. 

 

Pytanie 4: Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1  

 

W punkcie tym Zamawiający określa, iż zamówienia paliwa będą wysyłane do Oferenta do 

godziny 15.00. Oferent z uwagi na konieczność zaplanowania transportu na następny dzień 

prosi o skrócenie tego terminu do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dostawę do 

Zamawiającego. Czy Zamawiające zmieni termin składania zamówień z godziny 15.00 na 

godzinę 12.00? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni termin składania zamówień z godziny 15.00 na godzinę 

12.00. 

 

Pytanie 5: Dotyczy § 3 ust. 2  

 

Czy Zamawiający akceptuje przepisy i normy prawne obowiązujące w Polsce tj.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań 

którymi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i 

sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 

pomiarowych? Tzn. czy Zamawiający  będzie przyjmował paliwo uwzględniając 

dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy 

pomiarowe? 

 

Odpowiedź:   Zamawiający akceptuje przepisy i normy prawne obowiązujące w Polsce tj.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań   

którymi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i 

sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów  

pomiarowych. 

 

Pytanie 6: Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3 

 

Czy Zamawiający pobierając próbkę paliwa podczas dostawy stosuje obowiązujące przepisy 

tj. PN-EN ISO 3170 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 31 marca 2004 roku w sprawie sposobu pobierania próbek? 

 



 Odpowiedź:  Zamawiający pobierając próbkę paliwa podczas dostawy stosuje obowiązujące 

przepisy tj.  PN-EN ISO 3170 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z   dnia 31 marca 2004 roku w sprawie sposobu pobierania próbek. 

 

Pytanie 7: Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy  

 

Za jaką ilość paliwa Oferent będzie wystawiał fakturę VAT: 

- ilość dostarczonego paliwa będzie przyjmowana w ilościach rzeczywistych bez 

uwzględnienia temperatury? 

- ilość dostarczonego paliwa będzie przeliczana wg PN-ISO 91-1 na ilość w temperaturze 

referencyjnej 15 º C? 

Ceny producentów paliw, na podstawie których Zamawiający będzie rozliczał się z 

Oferentem podane są dla jednostki m³ paliwa w temperaturze referencyjnej 15 ºC.  

 

Odpowiedź:  Oferent będzie wystawiał fakturę VAT za ilość dostarczonego paliwa  

przeliczonego wg PN- ISO 91-1 na ilość w temperaturze referencyjnej 15 º C. 

 

 

 

Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi i zapraszamy do składania 

ofert we wskazanym terminie.  

 

 

 

 

Prezes Zarządu  

Waldemar Graczyk 

 

 

 


