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Znak sprawy: ZP 2/2021 
Głogów, dnia 13.01.2022 r. 

ZAWIADOMIENIE 
 

Zamieszczono na stronie internetowej Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Głogowie: 

http://www.km.glogow.pl   
 

Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Dostawę oleju napędowego spełniającego wymogi polskiej normy PN EN 590”  
Przetarg nieograniczony opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2021/S 
245-648036 z dnia 17.12.2021 r.   
 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).  
Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień: 
 

Pytanie nr 1 

Ponownie prosimy o doprecyzowanie formularza ofertowego poprzez dodanie jednego 

producenta paliwa lub poprzez wskazanie, że cena ofertowa będzie obliczana według średniej 

ceny dwóch producentów paliw na rynku polskim. Brak takiego wskazania stanowi 

nieusuwalną wadę postępowania z uwagi na brak możliwości obiektywnego porównania 

ofert. Wynika to z tego, że ceny różnych producentów w danym dniu różnią się, a różnica 

ceny w dacie wymaganej do złożenia oferty nie przekłada się na różnicę w trakcie realizacji 

umowy. W efekcie może to prowadzić do wyboru oferty,  która będzie droższa w realizacji 

umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe rozwiązanie. Cena podana  na dzień 5 stycznia 

2022 roku przez Wykonawców stanowi odpowiedni parametr do wyboru najkorzystniejszej 

oferty. Wskazanie ceny u dostawcy/rafinerii ma znaczenie tylko pomocnicze dla ustalenia 

wysokości stosowanego upustu i kalkulacji zmiany cen w czasie trwania umowy. 

Pytanie nr 2 

W związku z odpowiedzią na pyt. 14 oraz pyt 20 prosimy o informację jaki jest cel zapisów 
wskazanych w tych pytaniach, skoro rozliczenia mają się odbywać na podstawie licznika 
cysterny? Dla wykonawcy nie wie do czego mają służyć pomiary przeprowadzane sondą? 
 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Odczyt pomiaru ilości paliwa w zbiorniku Zamawiającego (sondy) dotyczy procedury odbioru 

paliwa a nie rozliczania. Odczyt taki jest niezbędny do procedury rozliczania paliwa tylko 

i wyłącznie wewnątrz zakładu. 

Pytanie nr 3 

W związku z pozostawieniem tych zapisów i nieznanym ich celem z ostrożności prosimy także 

o następujące informacje: 
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a) czy zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie Wykonawcy Wydruków z urządzenia 

pomiarowego zamontowanego na zbiorniku klienta przed i po dostawie i protokołu na 

adres mailowy wykonawcy?  

b) czy zamawiający  wyrazi zgodę na przekazanie Świadectwa legalizacji zbiorników wraz z 

tabelami litrażowymi do wykonawcy po podpisaniu umowy? 

c) czy wydruk po zakończeniu dostawy będzie dokonany po ustabilizowaniu się lustra paliwa 

w zbiorniku tj. po upływie nie 15 ale 20-30 minut? Jest to konieczny wymóg dla uzyskania 

maksymalnej dokładności pomiaru.  

d) czy zamawiający wyrazi zgodę na wstrzymanie wydawania paliwa w trakcie dostawy 

paliwa, a jeśli urządzenia pomiarowe zamawiającego pozwalają na prowadzenie sprzedaży 

- to czy zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie wykonawcy na adres mailowy 

dokumentów potwierdzających ilość tej sprzedaży? 

e) czy zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie Dostawa kontrolowana  1 – 2 razy w 

roku w celu weryfikacji prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych zamawiającego? 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Ad. a) 
Zamawiający nie wyraża zgody na przekazanie Wykonawcy Wydruków z urządzenia 

pomiarowego zamontowanego na zbiorniku klienta, gdyż nie ma to znaczenia przy  

rozliczeniu pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.  

Ad. b) 
Tak.  

Ad. c) 
Zamawiający wymaga aby pomiar był wykonany po ok 15 minutach (minimum) i wyraża 

zgodę aby pomiar odbywał się po 20- 30 minutach. 

Ad. d) 
Zamawiający nie prowadzi sprzedaży paliw. W trakcie dostawy nie będzie odbywać się 

tankowanie paliwa w pojazdach należących do spółki. 

Ad. e) 
Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.  

Pytanie nr 4 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 21 dot. par 6 ust. 6 ponownie prosimy o usunięcie 
tego zapisu. Dla określenia ilości kupionego paliwa miarodajna jest ilość zmierzona przy 
dostawie a nie ilość wydana później z magazynu. Wykonawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za ubytki powstałe później po dostawie paliwa. 
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Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu par 6 ust. 6 projektu umowy. 

Pytanie nr 5 

W przypadku nie wyrażenia zgody na usunięcie tego zapisu umowy dla wykonawcy nadal nie 

jest wiadome na jakiej podstawie ma być oceniana ilość paliwa wydawana z magazynu 

zamawiającego? Prosimy o taką informację.  

Odpowiedź na pytanie 5: 

Nie dotyczy – zapis usunięty. 
 

Pytanie nr 6 

W związku z odpowiedzią na pytanie 25 prosimy o potwierdzenie, że prawidłowa jest 

interpretacja par 3 ust 4 że w przypadku wskazania strony internetowej producenta paliw z 

cenami paliw nie jest wymagane przesyłanie pisemnej informacji o cenie producenta i cenie 

dla zamawiającego ON.  

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wskazania przez Dostawcę strony internetowej 

producenta paliw z cenami paliw nie jest wymagane przesyłanie pisemnej informacji o cenie 

producenta. Zmiana ceny będzie liczona w stosunku do podanej ceny na stronie 

internetowej. 

Pytanie nr 7 

Prosimy o doprecyzowanie w jakiej formie ma być wskazanie strony internetowej producenta 
paliw z cenami paliw, czy to będzie w formie załącznika do umowy? 
 
Odpowiedź na pytanie 7: 

Tak. W formie oświadczenia.  

 

 
 

Prezes Zarządu 
 
(-) Piotr Miselis 

 


