Zgodnie z art.38 ust.2 pzp MZK-Pabianice Sp. z o.o. zamieszcza odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły
do Zamawiającego od wykonawcy drogą e-mailową.
1. Czy Zamawiający zamierza uwzględnić w niniejszym postępowaniu w pełnym zakresie
zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 pkt. 1
PZP) poprzez wymaganie od wykonawców, by dostarczany przez nich olej napędowy
pochodził w ponad 50 % z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi
Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców pod rygorem
odrzucenia oferty na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 4 PZP?

Ad1. Zamawiający może ale nie musi korzystać z postanowień art.138c ust.1 pkt 4 pzp, dlatego nie
wprowadza zmian do siwz dotyczących dostarczania oleju napędowego pochodzącego w ponad 50%
z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
2. Zamawiający w SIWZ oraz w projekcie umowy nie zawarł przepisów dotyczących
oferowanych paliw które będą dotyczyć obowiązkowych dla każdego podmiotu opłat
wymaganych przez przepisy prawa.
Czy Zamawiający zamierza uwzględnić w niniejszym postępowaniu w pełnym zakresie
zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 pkt. 1
PZP) poprzez wymaganie od wykonawców złożenia oświadczenia o następującej treści:
Oświadczamy, że dostarczany przez nas olej napędowy pochodzi od podmiotu wykonującego należycie
wszelkie obowiązki dotyczące tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub
paliw wynikające z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i
gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1190, ze zm.) oraz wykonującego
należycie wszelkie obowiązki dotyczące realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego wynikające z
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1164).
Ad.2. Każdy wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego prawa, jak i dokonywać
opłat przewidzianych przez przepisy prawa więc Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawców
złożenia w/w oświadczenia.
3. Czy Zamawiający zamierza uwzględnić w niniejszym postępowaniu w pełnym zakresie
zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 pkt. 1
PZP) poprzez wymaganie od wykonawców wykazania się złożeniem kaucji gwarancyjnej
wynoszącej co najmniej 3 000 000 PLN i umieszczeniem wykonawcy w wykazie, o których
mowa w art. 105a i nast. ustawy o podatku od towarów i usług?
Ad.3 W odpowiedzi na powyższe pytanie zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ. W Rozdziale II
„Instrukcja dla oferentów” w pkt.1 dodaje się ppkt 1.4 ” Warunki ekonomiczne i finansowe”.
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się złożeniem kaucji gwarancyjnej wynoszącej minimum
200 000 zł, o której mowa w art. 105a i 105b ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054, ze zmianami). Wykonawca winien przez cały okres

obowiązywania umowy figurować w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, o którym
mowa w art.105c ustawy j.w.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty „Postanowienia o
przyjęciu kaucji gwarancyjnej” wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego.
4. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy paliwa do swojego magazynu
dla zamówień składanych do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym dostawę oraz realizację
dostaw dnia następnego do godz. 15.00?
Ad.4. Zamawiający utrzymuje wymóg dostarczania paliwa w ciągu 24 godz. od momentu złożenia
zamówienia.
5. Z uwagi na ograniczenia dostępności oleju napędowego otrzymywanego z estrów
metylowych kwasów tłuszczowych czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej
rozgraniczającej w/w produkt od pozostałych?
Ad. 5 Zgodnie z zapisem w siwz Rozdział I „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 5 oferta musi być
całościowa. W przeciwnym razie zostanie uznana za niekompletną i będzie podlegała odrzuceniu.
Nie dopuszczamy składania ofert częściowych.

