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WYKONAWCY

dotyczy: dostawa paliw plynnych (8/pn/2017)

W trybie art. 38 ust.l pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp") zal^czam

pytania wraz z odpowiedziami dot. wyjasnienia tresci SIWZ w przetargu nieograniczonym

na dostaw? paliw plynnych dla Sl^skiego OW NFZ.

Pytanie

Czy Zamawiajqcy przeanalizuje mozliwoic zmiany w zakresie obliczenia ceny oferty, pozwalajqc Wykonawcom na
kalkulacjQ w opardu o faktyczne ceny na stacjach paliw?

Wykonawca pragnle wyjasnid, ze zastosowanie kryterlum cena 100% przy jednoczesnym narzucenlu ceny przez
Zamawlajqcego nie prowadzl do wyboru oferty najkorzystnlejszej, a faktycznym kryterlum wyboru jest wysokoic
rabatu. Wykonawca wyjasnia rdwnlez, ze niezaleznie od wysokosci rabatu gtownq sktadowq ceny (faktycznego kosztu
realizacjl zamowlenia) b^dq ceny obowiqzujqce na stacjl, a ceny na stacjach Wykonawcdw nie sq jednakowe.
Wykonawca proponuje, aby Zamawlajqcy zachowujqc konkurencyjnosd w postqpowanlu wyznaczyt okres lub dzleri (np.
dzleh ogfoszenia postqpowania lub Inny dzlen przeszly), z ktorego Wykonawcy powlnni podac ceny (lub drednle w
przypadku okresu) obowlqzujqce na ich stacjach w Katowicach I na podstawie tychze cen oraz wysokosci rabatu
skalkulowad wartoSd oferty. Wykonawca pragnle przy tym zauwazyd, ze wybor oferty z najnizszym bilansem ceny I
rabatu doprowadzl do wyboru oferty faktycznie najkorzystnlejszej.

Wykonawca prezentuje przyktadowq tabelq kalkulacjl (analogicznq do rozllczenia vyg. umowy)
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^rednla cena 1 litra brutto ze stacjl

paliw Wykonawcy w Katowicach w

dniu

Wysoko^c

rabatu %

Cena jednostkowa

brutto po rabacle

Wartp^c brutto

Olej napedowy 7000

Benzyna bezotowiowa
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Odpowiedz

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na proponowan^ zmian?. Jak Panstwo doskonale zdaj^ sobie

spraw?, przetarg maj^cy za przedimot zakup paliw oparty o zasad? kazdorazowego

tankowania na stacji paliw posiada wlasn^ specyfik?. W szczegolnosci w ptzetargu i-aktm brak

jest mozliwosci pozyskania ofert w opatciu o ceny jednostkowe, ktore obowi^zywalyby w

calym okresie realizacji umowy (np. w okresie 12 miesiecy), a tylko takie tozwi^zanie

gwarantowaloby, wybor oferty — jak Panstwo pisz^ „faktycznie najkorzystniejszej". Takiej

mozliwosci jednak nie ma, bowiem wykonawcy s^ sklonni zlo^c ofert? ze stal^ cen^ jedynie

w przypadku zakupu bardzo duzej ilosci paliwa albo w przypadku dokonania jednorazowego

zakupu calosci paliwa, co rowniez nie wchodzi w gr?, bowiem zamawiaj^cy nie posiada

mozliwosci przechowywania paliw.
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Powyzsze powoduje, iz zamawiaj^cy w celu obliczenia ceny konkretnej oferty bazuje na

zaoferowanym przez wykonawc? w danym post?powaniu rabacie, ktory po odj?ciu od

zakladanej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia daje cen? oferty

w post?powaniu. Pragn? zauwazyc, iz sugerowane przez Panstwa rozwi^zanie nie gwarantuje

rowniez utrzymania stalej ceny w okresie realizacji umowy, ktor^ mozna by si? posluzyc juz

przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Panstwa propozycja odnosi si? jedynie do ceny 1 litra

paliw na stacji paliw w Katowicach w okreslonym dniu, co nie zapewni lepszego

odzwierciedlenia kosztow ponoszonych przez zamawiajq^cego w trakcie realizacji calej umowy.

Co wi?cej, zdaniem zamawiaj^cego cena 1 litra paliwa na okreslonej stacji benzynowej w

Katowicach w danym dniu nie powinna wplywac na wybor oferty najkorzystniejszej, bowiem

jest to cena obowi^zuj^ca tylko i wyl^cznie w tym jednym dniu, na jednej stacji. A wi?c cena,

ktora juz kolejnego dnia moze wzrosn^c, a na innej stacji b?dzie zupelnie inna

najprawdopodobniej juz tego samego dnia. Ponadto tankowanie odbywac si? b?dzie nie tylko

w Katowicach ale na terenie calego kraju, gdzie ceny nie tylko mog^ ale z cal^ pewnosci^ b?d%

zupelnie inne.

Bior^c powyzsze pod uwag? zamawiajjicy stoi na stanowisku, ze posluzenie si? przy wyborze

oferty najkorzystniejszej sredni^ cen^ 1 Htra brutto ze stacji paUw Wykonawcy

w Katowicach z danego dnia nie daje wi?kszej r?kojmi wyboru oferty najkorzystniejszej niz

przyj?ty przez zamawiaj^cego sposob kalkulacji ceny.
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