Płock, dn. 18.07.2022r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.
ul. Piłsudskiego 29
21-400 Łuków
e-mail: sekretariat@pks.lukow.pl

Dotyczy: postępowania przetargowego na: Dostawę paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna


W nawiązaniu do odpowiedzi zamieszczonych przez Zamawiającego na stronie postępowania w dniu 18.07.2022r. prosimy o dodatkowe wyjaśnienia jn.:

1.	W odpowiedzi na pytanie 4, Zamawiający wskazał, że zaproponowany przez Wykonawcę wzór tablicy / banneru będzie spełniał wymogi SWZ, jednocześnie Zamawiający pozostawił w SWZ i wzorze umowy zapis, że banner ma zawierać logo Wykonawcy. Ponieważ przedstawiony przez Wykonawcę wzór tablicy nie zawierał takiego logo, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje również wersję tablicy / banneru bez logo Wykonawcy.

2.	W odpowiedzi na pytanie 5, Zamawiający wyjaśnił, iż prawidłową ilością ON o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych jest 1.000 litrów a w odpowiedzi na pytanie 12 dodatkowo wyjaśnił, że dostawa ON o podwyższonych parametrach niskotemperaturowych - łącznie około 1.000 litrów, może odbyć się kilka razy w roku lub jeden raz w roku w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W związku z powyższym, ponieważ zrealizowanie takiego zamówienia, nawet w ramach jednej dostawy jest niemożliwe (minimum załadunkowe baz magazynowych dla tego produktu to min. 3.500 litrów), wnioskujemy o odstąpienie do wymogu dostawy tego produktu bądź zwiększenie szacunkowego zapotrzebowania do np. 5.000 litrów.

3.	O ile Zamawiający nie odstąpi od wymogu żądania dostaw oleju napędowego „arktycznego”, w przypadku uwzględnienia wniosku dot. zwiększenia szacunkowej ilości dostaw tego produktu, prosimy o stosowną korektę formularza ofertowego uwzględniającą ww. zmianę (wprowadzenie dodatkowego produktu w tabeli formularza ofertowego i wolumenu do obliczenia ceny)

4.	Dot. odpowiedzi na pytanie nr 6. Zamawiający nie uwzględnił wniosku Wykonawcy dot. plombowania skrzyni załadunkowo-rozładunkowej, w której są̨ umieszczone zawory wlewowe i spustowe cysterny. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, gdzie mają być zakładane plomby – jaka jest dotychczasowa praktyka Zamawiającego w tym zakresie?

5.	Dot. odpowiedzi na pytanie nr 9. Wykonawca nie może zgodzić się ze stanowiskiem Zamawiającego, iż kwestie obliczenia ceny reguluje SWZ wyraźnie w punkcie 22 i dalszych podpunktach tego punktu. Punkt 22 reguluje opis kryteriów oceny ofert, natomiast jeśli chodzi o punkt 21, to nie wyjaśnia on czy Kwota brutto łącznie powinna być wyliczona jako iloczyn ceny netto z upustem oraz szacunkowej ilości powiększonych o podatek VAT, czy jako iloczyn ceny jednostkowej brutto i szacunkowej ilości. Jeżeli w ocenie Zamawiającego nie ma potrzeby wprowadzania formuł

obliczeń w kolumnach tabeli formularza ofertowego, prosimy w takim razie o podanie na przykładzie (dla fikcyjnych danych) jak powinna być prawidłowo wyliczona cena.

6.	W odpowiedzi na pytanie 17 Zamawiający nie odstąpił od wymogu dołączania do każdej faktury wydruku z cenami paliw PKN ORLEN S.A. W związku z powyższy prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT jedynie w formie papierowej, czy też elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.)?

Płock, dn. 21.07.2022r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.
ul. Piłsudskiego 29
21-400 Łuków
e-mail: sekretariat@pks.lukow.pl

Dotyczy: postępowania przetargowego na: Dostawę paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna


W nawiązaniu do odpowiedzi zamieszczonych przez Zamawiającego na stronie postępowania w dniu 18.07.2022r. prosimy o dodatkowe wyjaśnienia jn.:


Dot. odpowiedzi na pytanie nr 6. Zamawiający nie uwzględnił wniosku Wykonawcy dot. zamieszczania nr plomb na Dowodzie dostawy. Uprzejmie informujemy, że nr plomb nie są wpisywane w Dowodzie Wydania, są one na bieżąco (przy każdej dostawie) uzupełniane przez kierowców właśnie na Dowodzie Dostawy (przykład poniżej). W związku z powyższym ponawiamy prośbę o odstąpienie od wymogu zamieszczania nr plomb na Dowodzie Wydania.
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