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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Detaliczne zaopatrywanie w paliwa pojazdów MSPiR w wskazanych
miejscowościach; sygnatura postępowania: NZ-ET/I/PN/04/15
BZP nr 28264 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu,  na  podstawie  art  38  ustawy  Pzp  niniejszym  pismem  informuje,  iż w
dniu 12.02.2015r wpłynęły od Wykonawcy zapytania dot. treści siwz, których treść
wraz z udzieloną odpowiedzią zamieszczamy poniżej.

1.Czy Zamawiający wyraża zgodę: na akceptację w zakresie bezgotówkowego
tankowania paliw przy użyciu kart paliwowych na zaakceptowanie i zastosowanie
projektu umowy danego Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający, po wyborze oferty, zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie
proponowanej treści umowy, która uwzględnia postanowienia siwz. Przedstawiona
umowa może stanowić zwyczajową umowę, którą Wykonawca posługuje się w
realizacji podobnych zamówień, a Zamawiający oceniając przedstawioną
propozycję treści umowy będzie brał pod uwagę zbieżność (co do istoty) sposobu
realizacji zamówienia z wskazanym w siwz. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż:
- celem ułatwienia procedury oceny ofert pozostaje przy konieczności
uwzględnienia nieodpłatnego przekazania kart uprawniających do rozpoczęcia
realizacji umowy
- z uwagi na procedurę zabezpieczenia środków pieniężnych oraz dotychczasowe
doświadczenia związane z doręczaniem korespondencji przez operatorów
pocztowych, nie jest możliwym skrócenie terminu płatności z wymaganych 21 dni
- z uwagi na charakter prowadzonej przez nas działalności, nie jest możliwym
wprowadzenie do umowy zapisu, który uprawniałby Wykonawcę do zablokowania
kart  umożliwiających tankowanie, w przypadku jednorazowego opóźnienia w
płatności.

W miejscu tym wyjaśniamy, iż jako jednostka finansów publicznych jesteśmy
zobowiązani do regulowania należności w sposób terminowy, a także nie
zaciągamy zobowiązań którym nie moglibyśmy sprostać. Nawet jeżeli  na skutek
sytuacji niezależnej od nas - niezamierzone opóźnienie w przesłaniu faktury, błąd
operatora pocztowego itp.), wystąpi opóźnienie w płatności, nie może powstać
sytuacja w której pozbawieni jesteśmy możliwości tankowania paliwa do czasu
wyjaśnienia powyższej sytuacji. Jako podmiot odpowiedzialny za ratowanie życia na



morzu, musimy dysponować sprzętem gotowym do użycia w każdej chwili, co
warunkuje konieczność tankowania paliwa

2.W odniesieniu do zapisów SIWZ informujemy, że Wykonawca daje możliwość
tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie
transakcji przy użyciu kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie
Zamawiającego co do stacji paliw. Czy Zamawiający może zaakceptować taką
sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej
stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej
siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może
zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii
Europejskiej)?
Przy powyższym informujemy, że  nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w
systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wskazuje, iż w zakresie tankowania paliwa na terenie kraju, dopuszcza
sytuację w której nie wszystkie stacje w których może tankować, będą stacjami
całodobowymi. W powyższym zakresie jedynym wymogiem dot. przedmiotu
zamówienia jest umożliwienie Zamawiającemu  tankowania pojazdu w sposób
zapewniający swobodne poruszanie się na terenie kraju - czyli możliwość
tankowania pojazdu przynajmniej w odstępach zapewniających dojazd na
zatankowanym paliwie pom. jedną stacją a drugą, uwzględniając główne drogi.

Natomiast w zakresie zapewnienia dostaw paliwa w wskazanych miejscowościach
koniecznym jest umożliwienie tankowania w nich na dzień złożenia oferty/ zawarcia
umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi sytuacja czasowego wyłączenia
stacji w danej miejscowości z uwagi na konieczność jej dostosowania do wymogów
unijnych czy z innych przyczyn, zakres ten zostanie czasowo lub zupełnie wyłączony
z realizacji umowy, bez sklasyfikowania danego zdarzenia jako zdarzenie
uprawniające do naliczenia kar umownych.

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i
włączenia  do  treści  umowy  regulaminu  Wykonawcy  dotyczącego  sprzedaży  i
używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający włączy, na wniosek Wykonawcy, do  umowy Regulamin obowiązujący
u danego Wykonawcy, jeżeli jego postanowienia nie pozostają w sprzeczności
z postanowieniami SIWZ i umożliwiają realizację umowy na warunkach wskazanych
w SIWZ. W przypadku uwag Zamawiającego do poszczególnych elementów
Regulaminu - kwestie te będą podlegały ustaleniom stron.
Szczegółowe wyjaśnienie jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Jednocześnie wskazujemy, iż przesuwamy termin składania ofert na dzień 20.02.2015r
Tym samym:



Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340

Gdynia (sekretariat) w terminie do dnia 20.02.2015 r. godzina 11:00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa,

w dniu 20.02.2015r. godzina 11:15.
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