Radom, 12.11.2015 r.

Wykonawcy – strona internetowa

Dotyczy: postępowania przetargowego znak: 1/ZP/15 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
w związku z pytaniami jednego z Wykonawców, jakie otrzymał w sprawie przedmiotowego
postępowania przetargowego odpowiada, jak poniżej:
Pytanie 1.
1. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt a) wzoru umowy do każdej dostawy produktu Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć świadectwo jakości. Wymagany jest dokument opatrzony
podpisem osób upoważnionych. Obecnie większość terminali paliw (bazy magazynowe)
obsługiwana jest za pomocą elektronicznych kart, a proces dokumentowania wydań
przeprowadzany jest elektronicznie. Wobec tego zarówno dokumenty wydania jak i odpisy
ze świadectw jakości generowane są elektronicznie i nie wymagają podpisu. Prosimy
zatem o odpowiedź czy takie dokumenty (wzór w załączeniu) będą spełniały wymagania
Zamawiającego?
Odpowiedź:
Świadectwo jakości dostarczonego ON wygenerowane przez system komputerowy,
identyfikujący upoważnioną do podpisu osobę, spełni wymagania Zamawiającego.
W związku z powyższym § 3 ust. 2 pkt a) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
2. Do każdorazowej dostawy Wykonawca winien dołączyć:
a) świadectwo jakości dostarczonego ON, sporządzone przez uprawnione laboratorium.
Świadectwo musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo, oraz musi być
zaopatrzone w datę wykonania badań i podpisane przez upoważnione osoby.
Dopuszcza się możliwość dostarczenia ww. dokumentu bez podpisu
upoważnionych osób tylko w przypadku wygenerowania go przez system
komputerowy, w którym elektroniczna technika dokumentowania zapisów
księgowych identyfikuje upoważnioną osobę.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana stanowi integralną część
SIWZ. Z uwagi na jej zakres i charakter nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu
składania ofert.
Pytanie 2.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy płatności w taki sposób aby termin
liczony był od daty dostawy lub od daty wystawienia prawidłowej faktury Vat, wskutek
czego strony unikną nieporozumień dotyczących terminowości wpłat?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy płatności, o której mowa w § 5 pkt 3.
wzoru umowy (Zał. nr 4 do SIWZ).
Pytanie 3.
3. Uważamy, że zastosowana kara umowna, o której mowa w § 3 ust. 10 (20 000 zł za każdy
ujawniony przypadek niezgodności parametrów z normą) jest zbyt wygórowana.
Wnioskujemy o jej zmniejszenie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej w wysokości 20.000,00
zł., o której mowa w § 3 pkt 10. wzoru umowy (Zał. nr 4 do SIWZ).

Pytanie 4.
4. W celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym i działania szarej strefy w obrocie
paliwami płynnymi, na podstawie Ustawy z dnia 26.07.2013r o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie Ustawy z dnia
9.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z intencją Ustawodawcy została wprowadzona solidarna
odpowiedzialność nabywcy za rozliczenia i zobowiązania VAT sprzedawcy w obrocie
hurtowym paliwami płynnymi. Aby uniknąć odpowiedzialności solidarnej za ewentualne
nieprawidłowości sprzedawców/ dostawców/ importerów paliw płynnych wprowadzono
kaucje gwarancyjne, które stanowią zabezpieczenie ewentualnych uszczupleń skarbowych
z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. Aktualnie wysokość kaucji może wynosić od
1 mln zł do 10 mln zł, przy czym kaucja w wysokości 10 mln zł zwalnia nabywcę z
odpowiedzialności solidarnej ze sprzedającym niezależnie od wielkości ewentualnych
uszczupleń skarbowych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. W interesie
Zamawiającego jest aby Wykonawca złożył kaucję gwarancyjną w Urzędzie Skarbowym
w wysokości 10 mln, która zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej za
zobowiązania podatkowe Wykonawcy niezależnie od wolumenu paliwa zakupionego od
Wykonawcy.
Od 2013 roku Min. Fin. na swojej stronie internetowej prowadzi rejestr Kaucji
gwarancyjnych - Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w
załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję
gwarancyjną. Pytanie „Czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia, że
jako podmiot dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję
gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w
wysokości 10 mln PLN oraz że przez cały okres obowiązywania umowy będzie
utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości i czy na potwierdzenie będzie
żądał od Wykonawców zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca jako podmiot dokonujący dostaw towarów, złożył kaucję gwarancyjną w
maksymalnej wysokości 10 mln zł. W przypadku gdy Zamawiający będzie żądał
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego prosimy o dodanie zapisu mówiącego, iż w
przypadku gdy termin obowiązywania kaucji gwarancyjnej skończy się w trakcie
obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu postanowienia Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu
obowiązywania kaucji na co najmniej okres obowiązywania umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia, że jako podmiot
dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, o
której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 10 mln
PLN.
Pytanie 5.
5. Czy Zamawiane produkty będą wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla
celów własnych? Jeśli nie to czy Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót
paliwami wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki i przedstawią ją przy zawieraniu
umowy? Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r
NR 89, poz. 625 z póź. zm.) Wykonawca posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi
nie może zawierać umów kupna-sprzedaży paliw ciekłych z podmiotami, które nie
posiadają stosownej koncesji w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana.
Odpowiedź:
Zamawiane produkty będą wykorzystywane przez Zamawiającego dla celów własnych,
jak również w niewielkich ilościach będą sprzedawane.
Zamawiający
posiada
koncesję
na
obrót
paliwami
ciekłymi
nr
OPC/10577/2434/W/OWA/2011/RK wydawaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki dnia 6 czerwca 2011 roku, obowiązującą do dnia 6 czerwca 2021 roku i
przedstawi ją przy zawieraniu umowy.
Pytanie 6.
6. Czy Zamawiający prowadzi obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i posiada stosowną
koncesję?
Odpowiedź:
Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.

