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PYTANIA DO SIWZ i MODYFIKACJA SIWZ
W związku z postępowaniem przetargowym na zakup wraz z dostawa płynnych paliw
samochodowych dla Gospodarstwa Pomocniczego KWP w Gorzowie Wlkp., działającego
poprzez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. wpłynęły następujące zapytania:
PYTANIE 1 Ad. Projektu Umowy: Stosownie do zmiana kodeksu spółek handlowych
obowiązujących z dniem 1 stycznia 2007r., wprowadzonych Ustawą z dnia 18 października 2006r.
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2006.208.1540), w zakresie obowiązku podawania informacji przez podmioty gospodarcze
w relacjach handlowych istnieje potrzeba uwzględnienia tych danych w umowie, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa (art. 374 k.s.h.), a szczególnie w zakresie informacji o kapitale
zakładowym Wykonawcy. Dane w przypadku KWP należy uzupełnić o kod pocztowy miejscowości.
ODPOWIEDŹ NA PYT.1
Projekt umowy jest jak sama nazwa wskazuje tylko projektem. Wszelkie szczegółowe dane
personalne dotyczące Zmawiającego oraz Wykonawcy zostaną zawarte w umowie właściwej
zawartej z wybranym Wykonawcą. Celem sporządzania projektu umowy jest wskazanie istotnych
dla stron postanowień oraz ogólnych warunków umowy.
PYTANIE 2 Ad. §1 ust9 projektu Umowy: Kierując się względami logistycznymi (m.in.
potrzebny czas na wykonanie koniecznych działań związanych z przygotowaniem transportu,
załadunkiem autocysterny i transportem do Państwa) oraz z uwagi na powszechnie stosowana
praktykę w tym zakresie, zwłaszcza w przypadku dostaw niecałocysternowych proponujemy 48
godzin jako wymagany czas dostawy od momentu złożenia zamówienia, zamiast zaproponowanego
24 godzinnego wyprzedzenia. W ostateczności, gdyby jednak Zamawiający nie chciał zrezygnować
z terminu 24- godzinnego, wnosimy o to, aby bieżące zamówienia całocysternowych dostaw
cząstkowych były kierowane do Wykonawcy do godz. 10:00 dnia poprzedzającego.
ODPOWIEDŹ NA PYT.2: Czas realizacji dostawy po jej zamówieniu nie dłuższy niż 24
godziny od momentu wydania zlecenia dostawy.
MODYFIKACJA treści SIWZ i projektu umowy:
W pkt III ppkt 2 lit l) SIWZ oraz §1 ust. 9 projektu umowy dopisuje się zdanie:
Zamówienia kierowane będą do Wykonawcy do godz. 10:00 dnia poprzedzającego
dostawę.
PYTANIE 3. Ad. §2 ust.3 projektu Umowy: Proponujemy modyfikacje postanowienia umownego
zawartego w tym paragrafie, poprze wykreślenie słów: „w formie aneksu do niniejszej umowy”.
W naszym przekonaniu ten obowiązek nałożony na Wykonawcę jest zbędny, gdyż:
a) Zmiany cen paliw przez producentów (rafinerie) w okresie obowiązywania umowy zapewne
będą częste i nieuniknione, a jednocześnie publicznie ogłaszane na stronach internetowych
paliwowych producentów (rafinerie). Wydaje się, że owa jawność powinna być
wystarczająca dla kontrolowania przez Zamawiającego aktualnych cen dostaw
cząstkowych;
b) Każdorazowe anektowanie powyższego może skutkować tworzeniem nadmiernej ilości
dokumentów (aneksów), czego przecież można uniknąć bez uszczerbku dla prawidłowości
dostaw i fakturowania z uwzględnieniem aktualnych cen producenta (rafinerii) z naliczonym
opustem.
ODPOWIEDŹ NA PYT.3
Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznie 2004r. (Dz. U. Nr 19 poz.177, z późn.
zm.). „Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy
odrębne wymagają formy szczególnej”. Zapisy §2 ust.3 projektu umowy pozostają bez zmian.
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PYTANIE 4. Ad. §2 ust. 7 projektu Umowy: Prosimy o doprecyzowanie w ten sposób, aby ilość
produktu będąca podstawą do wzajemnych rozliczeń wynikała z dokumentów wydawczych
(raportów nalewu), sporządzanych na podstawie pomiarów na legalizowanych urządzeniach
wydawczych z baz paliw Wykonawcy, z których dokonywana będzie ekspedycja produktów. Taka
ilość zamieszczana będzie na fakturze. Dodatkowo Zamawiający dokonywałby pomiarów
dostarczonego produktu w swojej bazie. Ewentualne reklamacje ilościowe Zamawiający składałby
do Wykonawcy (z zachowaniem wszelkich formalnych uregulowań w tym zakresie) w przypadku
stwierdzenia ponadnormatywnego ubytku wynoszącego powyżej 0,5% dla zbiorników leżących
wartości deklarowanej, z raportu nalewu, a ilością faktyczną dostarczoną w temperaturze
referencyjnej 15 ° C (dopuszczalny błąd przy pomiarze ilości paliwa zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007r. (Dz.U.2007.250.1872)
ODPOWIEDŹ NA PYT.4
MODYFIKACJA SIWZ i PROJEKTU UMOWY
W pkt III ppkt 3 lit f)SIWZ oraz w §2 ust. 7 projektu umowy dopisuje się następującą
treść:
Rozliczenie dostaw paliwa jest możliwe z dokumentów wydawczych od Wykonawcy tj.:
- potwierdzenie wydania z magazynu Dostawcy;
- wydruk z licznika z cysterny po dostawie paliwa do zbiornika Zamawiającego;
- przy różnicach ilościowych nastąpi porównanie dokumentów dostawy z wydrukiem pomiarów
sondy zbiorników paliwa;
W przypadku rozbieżności w dostawie- stwierdzenie ponadnormatywnego ubytku wynoszącego
powyżej 0,5% dla zbiorników leżących wartości deklarowanej, z raportu nalewu, a ilością faktyczna
dostarczoną w temperaturze referencyjnej 15 °C (dopuszczalny błąd przy pomiarze ilości paliwa
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007r. ) – zostanie spisany
protokół ilościowego przyjęcia, który będzie stanowił podstawę postępowania reklamacyjnego
i wystawienia faktury VAT lub korekty do wystawionej już faktury za konkretną dostawę.
PYTANIE 5. Ad. §2 (ust.15 i 16 – po dopisaniu) projektu umowy: W związku
z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku od towarów, wynikającymi z Ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DZ.U. nr 54, poz.535 późn. zm.) należy w
umowach dokonywać poniżej wskazanych oświadczeń o statusie podatkowym w podatku VAT
Zamawiającego i Wykonawcy:
„15. Zamawiający oświadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i
posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 599-10-07-312
16. Wykonawca oświadczenia, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i
posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ………………”
ODPOWIEDŹ NA PYT.5
Zamawiający zamieszcza w „Umowie” Numer Identyfikacji Podatkowej zarówno
Zamawiającego i Wykonawcy. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i
usług (DZ.U. nr 54, poz.535 późn. zm.) nie wskazuje jakie informacje muszą być zawarte w
umowach zawartych z Wykonawcą.
PYTANIE 6. Ad.§ 3 projektu Umowy: Czy w przypadku braku podwykonawstwa Zmawiający
zrezygnuje z treści paragrafu 3 w całości?
ODPOWIEDŹ NA PYT.6
W przypadku braku podwykonawstwa zamawiający zawrze w umowie właściwej zawartej
z wybranym Wykonawcą tylko postanowienie że udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
zamówienia siłami własnymi wynosi 100%. Pozostałe postanowienia §3 projektu umowy nie będą
miały w tym wypadku zastosowania. Projekt umowy musi przewidywać możliwość udziału
podwykonawców w realizacji zadania dlatego musi zawierać postanowienia dotyczące współpracy
z podwykonawcami.
PYTANIE 7 Ad. §4 ust. 3 projektu Umowy: Proponujemy dopisać, iż wątpliwe paliwo poddane
zostanie badaniom jakościowym w uzgodnieniu przez obie strony certyfikowanym laboratorium.
ODPOWIEDŹ NA PYT.7
§4 ust. 3 projektu umowy pozostaje bez zmian. Wyrażenie „wątpliwe paliwo” jest określeniem
bardzo nieprecyzyjnym i jako takie nie może znaleźć się w umowie.
PYTANIE 8. Ad. §6 projektu Umowy: Proponujemy zrezygnowanie z treści paragrafu 6, a co
najwyżej zmniejszenie go do 2% bez podziału na dwie części.
ODPOWIEDŹ NA PYT.8
§ 6 projektu umowy pozostaje bez zmian. Podział zabezpieczenia ma związek z określonymi
w Ustawie Prawo zamówień publicznych – art. 151 zasadami zwrotu wniesionego zabezpieczenia.
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PYTANIE 9. Ad. §7 projektu Umowy: Czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie kar umownych,
które w tej wersji obiektywnie są wysokie? W naszym przekonaniu kara umowna w wysokości 10%
ceny za przewidziane przez zamawiającego przypadki naruszenia zobowiązania umownego jest zbyt
wygórowana. Stwierdzamy, iż propozycje tak dotkliwej sankcji należy zakwalifikować jako jedną
z niedozwolonych klauzul umownych w zamówieniach publicznych, której postanowienie w umowie
Zamawiającego i Wykonawcy jest zakazane i może stanowić podstawie do wniesienia protestu
(por. Ewa Grączewska- Ivanowa: „Urzędy narzucają niedozwolone klauzule”., w: „Gazeta Prawna”
z 29 sierpnia 2007r. nr 167, str 17).
ODPOWIEDŹ NA PYT.9
Wysokość kar umownych zawartych w postanowieniach projektu umowy pozostaje bez zmian.
Przytoczona w pytaniu kara za odstąpienie od umowy w wysokości 10% ceny określonej w §2 ust.1
projektu umowy została sprawiedliwie uregulowana zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego
w tej samej wysokości.
PYTANIE 10: Zgodnie z pkt 2d rozdz. XIII SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do
oferty pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej Wykonawcę. Czy bezwzględnie obowiązującym
jest załączenie pełnomocnictwa wg wzoru- załącznik nr 4, czy Wykonawca może załączyć inne
pełnomocnictwo określające zakres czynności do których jest umocowany?
ODPOWIEDŹ NA PYT.10
Zgodnie z zapisem pkt XIII ppkt 2 lit b) SIWZ upoważnienie lub pełnomocnictwo musi określać
zakres czynności do których jest umocowany Wykonawca. Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi tylko
wzór upoważnienia lub pełnomocnictwa. Wykonawca może go użyć jeżeli upoważnia daną osobę do
reprezentacji tylko w przypadku przedmiotowego postępowania. Na podstawie treści złożonego
upoważnienia lub pełnomocnictwa Zamawiający weryfikuje czy osoba podpisująca ofertę jest do
tego uprawniona, a także czy będzie uprawniona również do złożenia podpisu na umowie.
PYTANIE 11: Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie zapisu pkt 3 par4 dotyczącego
przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych paliwa na koszt Wykonawcy. Jak często
zamierzają Państwo przeprowadzać takie badania, częściej niż raz w ciągu trwania umowy?
ODPOWIEDŹ NA PYT.11
MODYFIKACJA SIWZ - PROJEKTU UMOWY
W §4 ust. 3 projektu umowy dopisuje się następującą treść:
Zamawiający przeprowadzi badanie laboratoryjne paliwa na koszt Wykonawcy w następujących
sytuacjach:
pisemna skarga na jakość paliwa przez naszych odbiorców,
skargi ustne po konkretnej dostawie.

Składając ofertę Wykonawca musi złożyć zaparafowany lub podpisany przez
Wykonawcę „projekt umowy – PO ZMIANACH”, który uwzględnia wszystkie naniesione
modyfikacje – druk dostępny na stronie internetowej www.lubuska.policja .gov.pl

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w treści SIWZ działając zgodnie z art. 38
ust. 6 ustawy P.z.p. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.04.2008r.
do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 03.04.2008r.o godz. 11:15.
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