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DOTYCZY:

Ogłoszenie nr 622987-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. Dostawa oleju napędowego grzewczego

W związku z otrzymanym dnia 19.11.2019 r. pismem zatytułowanym:

"KOD CPV 09135100-5 OLEJ OPAŁOWY

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dostawa oleju opałowego”

o treści:

"Na podstawie art. 180 ust.3 pkt.1 ustwy prawo zamówień publicznych wnosimy o wprowadzenie zapisu w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy, umożliwiajacego tzw. mierzenie ilości

sprzedawanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 157C i na tej podstawie wystawianie faktur. Brak

w/w zapisu rozumiemy jako oczekiwanie rozliczeń w temperaturze rzeczywistej. Wymógtaki jest bardzo trudny

do spełnienia przez małe i średnie firmy, które dostarczają olej przy temperaturze poniżej 157C (ponieważz reguły

większe dostawy realizowane sa w okresach obnizonej temperatury) ponosiłyby strate w wysokosci ok. 1,5%

produktu na każdej dostawie. Podtrzymywanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, co jest

sprzeczne z zasadami ustawypzp, określonymiw art.7. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku

akcyzowym (Dz.U. Nr 29 z 2004r.,poz 257) producenci paliw, m.in. PKN ORLEN S.A.stosują objętościowy system

sprzedaży Paliw oparty na m* w temperaturze referencyjnej 15%C. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu, że

dostarczone ilosci oleju opałowego będą fakturowane w temperaturze referencyjnej 159C. zgodnie z Ustawą

zdnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (dz.U. Nr 29 z 2004r., poz 257). "

Informujemy iż wskazany przepis Ustawy Prawo Zamówień publicznych nie stanowi podstaw do

wnoszenia sugerowanych zmian w SIWZ oraz we wzorze umowy, ponieważ dotyczy procedury odwołań.

Jednocześnie informujemy że Zamawiający za podstawę do wystawienia faktury będzie brał pod

uwagę ilość dostarczonego oleju opałowego grzewczego w tem. 15 st. C wg. odczytu z zalegalizowanego

układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie.

Podstawą do takiego właśnie fakturowania/rozliczania dostaw są informacje zawarte w SIWZ

które odnoszą się do parametrów oleju opałowego - w pkt. 3.3

* Olej napędowy grzewczy musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niż określone w pkt.

JA

Parametry określone w pkt.3.1. jednoznacznie wskazują na to iż przedmiotem postępowaniajest

dostawa oleju opałowego o parametrach "nie gorszych niż” wskazane w tabeli z pkt. 3.1. gdzie na

pierwszym miejscu znajduje się doprecyzowanie przedmiotowego parametru.

Jednocześnie pkt. 3.8 SIWZ odnosi się do stosowania certyfikowanych urządzeń pomiarowych które

posiadają możliwość wyliczenia kompensacji objętości oleju opałowego w zależności od temperatur

rzeczywistych otoczenia.
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„W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie

wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika

autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z

której będzie dokonywany rozładunek oleju napędowego grzewczego."

Zamawiający podkreśla, że dostarczone paliwo będzie rozliczane/fakturowane w temperaturze

referencyjnej +15 st C wg. wydruku z legalizowanego licznika autocysterny zgodnie z Rozporządzenie

Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać drogowe

cysterny pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej

kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2008 nr 4 poz. 22)

Wobec powyższego wzór umowy pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
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