
 

Nowa Sól, 03.09.2021r. 

 

 

Poniżej odpowiedzi na pytania przesłane e-mailem w dniu 02.09.2021r. na dostawę oleju 

napędowego dla MPK „SUBBUS” Sp. z o.o.: 

1. Jakie kryterium będzie stosowane przez Zamawiającego w celu oceny i wyboru najlepszej oferty? 

Odp. Kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena. 

2. Jakich dokumentów Zamawiający wymaga od wykonawcy wraz z ofertą? 

Odp. Wraz z ofertą Oferent składa dokumenty wyszczególnione pkt. 8.1 Załącznika nr 1 do ogłoszenia 

o zam. nr 01/08/2021 – Formularz oferty. 

3. Jakich dokumentów Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy w toku postepowania, tj. jakie 

dokumenty będzie musiał przedłożyć wykonawca w odpowiedzi na ewentualne wezwanie 

zamawiającego? 

Odp. Oferent który wygra postępowanie przetargowe będzie musiał przedłożyć następujące 

dokumenty: 

1). Kserokopia ważnej decyzji w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi koncesji na obrót 
paliwami ciekłymi. 

2). Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców lub inny 

dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami. 

4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia dokumentów innych niż formularz ofertowy w 

przypadku ich braku na etapie składania ofert? 

Odp. Na etapie składania ofert Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowych dokumentów. 

5. Czy istnieją utrudnienia w dojeździe do zbiornika Zamawiającego dla samochodów ciężarowych np. 

zestawu autocysterny i przyczepy typu cysterna lub zestawu ciągnika siodłowego wraz z naczepą 

typu cysterna? 

Odp. Zamawiający gwarantuje w 100% dogodny dojazd dla cystern do zbiorników zlokalizowanych na 

terenie zajezdni autobusowej, spełniającej wszystkie wymagania określone w przepisach. 

6. Czy zbiorniki jakie posiada Zamawiający posiadają i będą posiadać ważne badania w UDT? 

Odp. Zbiornik Zamawiającego posiada ważne badanie UDT z ważnością do 09.2022r. 

7. Czy Zamawiający w przypadku składania oferty w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail 

dopuszcza aby wykonawca do terminu składania ofert wysłał zaszyfrowane pliki zawierające ofertę, 

natomiast hasło do odszyfrowania przesłał po terminie składania ofert, ale przed terminem ich 

otwarcia? 

Odp. Zamawiający dopuszcza składania ofert zaszyfrowanych w formie elektronicznej na wskazany 

adres e-mail, natomiast hasło do odszyfrowania należy dostarczyć po terminie składania ofert, 

ale przed terminem ich otwarcia. 

8. Czy wykonawca wyrazi zgodę aby jednorazowa dostawa wynosiła maksymalnie 32 m3 ( 32 000 

litrów), gdyż ze względu na aktualne przepisy prawa taką ilość jednorazowo może przewozić 

cysterna ze względów na ograniczenia w postaci dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu jaki może 

się poruszać po drogach publicznych? 

Odp. Odpowiedź w powyższym temacie była już udzielona w dniu 31.08.2021r. 



9. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowane zmiany określone w pkt. 8, prosimy o 

potwierdzenie że wyrażą Państwo zgodę na dostawę takiej ilości jednocześnie przez dwie 

autocysterny. 

Odp. Czytaj odpowiedź z pkt 8. 

10. Odnośnie punktu 10 formularza ofertowego proszę o informację czy w punkcie tym to wykonawca  

powinien wskazać swojego adresu do korespondencji. Jeżeli tak prosimy o korektę wzoru 

formularza. 

Odp. Zamawiający zmienił wzór oferty z obecnego na następujący i na stronie internetowej jest 

załączony nowy Formularz oferty. 

11. Odnośnie §2 pkt. 1 załącznika nr 2, prosimy o informację co zamawiający rozumie poprzez 

sformułowanie „Uzasadnione przypadki” oraz „inne dni” (czy miały by to być ewentualne dostawy 

realizowane np. w soboty czy też zarówno w soboty oraz niedziele i święta?). 

Odp. Zamawiający poprzez sformułowanie „Uzasadnione przypadki” oraz „inne dni” ma na myśli 

dostawy paliwa w soboty gdyby z powodu awarii autocysterny niedowiezione było paliwo w dniach 

roboczych. 

W niedziele i święta Zamawiający nie przewiduje dostaw. 

12. Prosimy o informację jakie pojemności mają/ma zbiornik/zbiorniki posiadane przez 

Zamawiającego? 

Odp. Zamawiający posiada jeden zbiornik dwukomorowy o pojemności 40m3 (25 m3 + 15 m3). 

13. Prosimy o doprecyzowanie §5 załącznika nr 2 (umowy) poprzez określenie czasu dostawy jako dwa 

dni robocze . 

Odp. §5 załącznika nr 2 nawiązuje do §4, w którym to w ust. 6 jest zapis: 

Zamówienia na dostawy paliwa będą się odbywały w dni robocze tj., od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

14. Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z przepisami płatności będą dokonywane w systemie 

podzielonej płatności (split payment). 

Odp. Płatność będzie dokonywana zgodnie z obowiązującymi płatnościami w systemie podzielonej 

płatności. 
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