Kawęczyn, dnia 11.08.2022 r.
ROŚ.FZP.271.4.2022

Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnego Wykonawcę, która wpłynęły w
dniu 09.08.2022 r.

Dotyczy: postepowania o zamówienie publiczne na zadanie: pn. „Dostawa
oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu gminy Kawęczyn”

Wykonawca na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1129 ze zm., dalej jako ustawa
Pzp), zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, w związku
z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp
przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1:
Proszę o informację dotyczącą: - rozliczenia dostaw – w jakiej temperaturze –
referencyjnej 15 st. c czy rzeczywistej, - minimalnych jednorazowych dostaw do
jednego punktu oraz czy dostawy będą łączone, - czy termin rękojmi wynosi 2 lata
od daty dostawy oraz zmianę zapisów w dokumentacji przetargowej dotyczących
okresu rękojmi: np. paragraf 9 ust. 7 „zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zostanie zwrócone wykonawcy w następujących terminach: a. 70% wysokości
zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane; b. 30% wysokości zabezpieczenia nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji dla ostatniej dostarczonej w ramach
umowy partii. paragraf 9 ust.8 wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby
zabezpieczenie zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy (także w
przypadku usuwania wad stwierdzonych w trakcie odbioru) oraz w okresie gwarancji i
rękojmi za wady.” zgodnie z kodeksem cywilnym sprzedawca odpowiada z tytułu
rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. w przypadku sukcesywnych dostaw

oleju opałowego, już po upływie miesiąca w zbiorniku zamawiającego będzie
znajdowało się paliwo z następnej partii, a paliwo, które będzie podlegało rękojmi
zostanie zużyte do ogrzewania budynków zamawiającego. wskazanie terminu rękojmi
jako terminu związania zabezpieczeniem jest nieproporcjonalne do potrzeb
zamawiającego, a ponieważ będzie ono uwzględnione przy kalkulacji cen, to może
wpłynąć na zwiększenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego. dlatego
wnioskujemy, aby zabezpieczenie zostało zwrócone w 100 % w ciągu 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Odpowiedź:
−

rozliczenia dostaw – w jakiej temperaturze – referencyjnej 15 st. c czy

rzeczywistej – Zamawiający wyjaśnia, że w hurtowym obrocie paliwami (w tym
olejem opałowym) stosuje się powszechnie rozliczenie wyrażone w litrach gotowego
wyrobu w temperaturze +15 st. C w tzw. temperaturze referencyjnej i takie
rozliczenie zostanie zastosowane. Ponadto sposób rozliczenia dostaw został
uregulowany w § 4 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
−

informacja o minimalnych jednorazowych dostawach do jednego punktu oraz

czy dostawy będą łączone – Zamawiający wyjaśnia, że zapotrzebowanie na dostawy
będzie zgłaszane według zapotrzebowania, minimalna jednorazowa wartość
zamówienia to 1000 litrów i jeżeli będzie taka możliwość, dostawy będą łączone;
−

w zakresie rękojmi – Zamawiający informuje, iż nie modyfikuje

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w stosunku do regulacji
wynikających z Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że okres rękojmi wynosi dwa lata.
Jednocześnie z uwagi na charakter rzeczy będącej przedmiotem dostawy, po zużyciu
danej partii oleju co do zasady nie będzie podstaw do roszczeń z tytułu rękojmi za
wady fizyczne, natomiast Zamawiający zabezpiecza sobie możliwość skorzystania np.
z rękojmi za wady prawne.
Odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, intencją Zamawiającego
jest, aby obejmowało ono roszczenia nie tylko z tytułu gwarancji, ale również rękojmi
za wady, jednak Zamawiający ogranicza czas, na który pozostawi 30%

zabezpieczenia po zakończeniu realizacji Umowy, jedynie do okresu gwarancji, czyli
na okres 3 miesięcy liczony od dnia dostarczenia ostatniej partii oleju.

Z uwagi na powyższe Zamawiający, usuwa w § 9 ust. 8 omyłkowo pozostawione
odniesienia do rękojmi za wady i w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:
§ 9 ust. 8 wzoru umowy przyjmuje następującą treść:
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zachowało moc wiążącą
w okresie wykonywania Umowy (także w przypadku usuwania wad stwierdzonych w
trakcie odbioru) oraz w okresie gwarancji. W przypadku wydłużenia terminu realizacji
Przedmiotu Umowy lub przedłużenia terminu gwarancji, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapewnienia wydłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż
pieniężna, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia wniesionego
zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia na wydłużony okres
obowiązywania Umowy albo terminu gwarancji. W przypadku nieprzedłużenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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