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Nr postępowania: ZP/W/1/2021 

 

                            Wykonawcy 
                                 którzy ubiegają się 

                                                           o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

sukcesywne dostawy oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” sp. 

z o.o. 
 

Zamawiający zgodnie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, poniżej przedstawia treść zapytań 
złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Pytania i odpowiedzi III. 

 

Pytanie 1.  

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 15 oraz 28, zwracamy się z uprzejmą  

prośbą o doprecyzowanie następujących kwestii.  

a) Jakiego rodzaju pojemniki w celu poboru próbek miałby dostarczyć Wykonawca. Czy miałyby to być 

butelki szklane, w przypadku pozytywnej odpowiedzi jakiej pojemności?  

b) Czy pojemniki o których mowa powyżej miałyby służyć do wielokrotnego czy jednorazowego 

użytku?  

c) Przez jaki okres pobrane próbki paliwa będą przechowywane przez Zamawiającego?  

Czy okres będzie dotyczył 1 miesiąca licząc od daty dostawy?  

d) Czy wyrażą Państwo zgodę aby wszystkie pojemniki/butelki wraz z plombami  

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu raz przed planowaną pierwszą dostawą? 

Odpowiedz 1. 

Ad a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia pojemników na próbki. Wykonawca 

dostarczy pojemniki takie które uzna za nie podlegające zakwestionowaniu. Zamawiający nie określa z 

jakiego materiału maja być wykonane i jakiej mają być pojemności. To należy do oceny i wyboru 

Wykonawcy. 

Ad b) Pojemniki maja służyć do jednorazowego użytku. 

Ad c) Zamawiający planuje przechowywanie próbek przez okres do 2 miesięcy.  

Ad d) Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca przy każdej dostawie pobiera próbki dostarczonego 

oleju napędowego do dostarczonych pojemników i zaplombowane przekazuje Zamawiającemu. 

  

Pytanie 2.  



Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2. Z związku z Państwa korektą zapisu i dopisaniem zdania  

,, w tym nie więcej niż 4% oleju napędowego o polepszonych właściwościach  

niskotemperaturowych o ile zajdzie taka potrzeba” Czy prawidłowa jest interpretacja iż, ten zapis 

będzie dotyczył dwóch Umów zarówno dla MZK Sp. z o.o. w Nysie jak i PGK ,,EKOM” Sp. z o.o.?  

Odpowiedz 2. 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy obu Spółek. 

  

Pytanie 3.  

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 3 pkt. B. Zamawiający pisze ,, cena ON o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych będzie wyznaczana w oparciu o zapisy 5 ust. 2 Wzoru umowy, który stanowi 

załącznik nr 1 do SWZ oraz zapisy § 5 ust. 2 Wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1a do SWZ.  

W związku z tym iż, ON standardowy oraz ONA 2 to dwa odrębne produkty dla których obowiązują 

inne warunki cenowe to nie jest zasadne aby dla dwóch różnych rodzajów paliw cena była 

wyznaczana w oparciu o zapisy & 5 ust. 2 Umów czyli tj., dla ON standardowego. Prosimy o 

potwierdzenie iż, w przypadku ewentualnych dostaw oleju napędowego o polepszonych 

właściwościach niskotemperaturowych tzw. ,,arktyczny” cena będzie wyznaczona w oparciu o cenę 

hurtową producenta dla tego produktu. 

Odpowiedz 3. 

Cenę każdego produktu Wykonawca odnosi do ceny hurtowej PKN Orlen publikowanej w dniu dostawy 

pomniejszonej o zaoferowana prowizję. Wykonawca w Ofercie podaje wielkość proponowanej prowizji. 

 

Pytanie 4.  

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 4. Czy w przypadku ewentualnych dostaw ONA2 minimalna wielkość 

pojedynczej dostawy tego produktu wynosiłaby 7000 – 10 000 litrów czy między 5000 a 6500 litrów. 

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie. 

Odpowiedz 4. 

Zamawiający jednoznacznie stwierdził, że dla każdego rodzaju oleju napędowego warunki czyli także 

wielkość dostaw są identyczne a więc w przypadku Spółki MZK jest to 7000-10000 litrów a w 

przypadku  Spółki EKOM 5000 -6500 litrów. 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. 
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