ZP.212.07.2018

Poznań, dnia 07.11.2018r.

INFORMACJA O PYTANIACH nr 2
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. Poz.1986), zwanej dalej ustawą, którego p rzedmiotem
zamówienia jest Dostawa ok. 120 000 l gazu płynnego: propan techniczny dla celów
grzewczych dla Oddziału Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, Poznań.
Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania:
1). Z związku z ogłoszonym przez Państwa poniższym przetargiem, chciałbym dopytać o punkt 12 „opis
sposobu obliczania ceny”.
- Według zawartych w siwz informacji należy przyjąć cenę netto gazu za 1000 litrów. Notowania epetrol
z które firma Amerigas korzysta podają cenę za tonę, która nie przelicza się 1 do 1 na l. Proszę o
rozważenie możliwości zmiany jednostki w zapytaniu na kg/t.
- Proszę również o informacje, w jaki sposób mamy oprzeć cenę o notowanie na dzień 8/11/2018 i
jednocześnie dostarczyć tego samego dnia dokumenty? Notowania epetrol publikowane są o godzinie
15 a termin składania dokumentów mija 8/11/2018 o godzinie 11 związku z tym zwracamy się z prośbą
czy była by możliwość wyliczenia ceny w oparciu o notowania na 5/11/2018 lub 7/11/2018 ?
2). Pragnę poinformować iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy dostaw gazu
propan do Oddziału Rataje POSiR, oś. Piastowskie 106 a Poznań, nie została zawarta formuła cenowa
na podstawie, której ma być wyliczona cena gazu. To samo dotyczy formularza ofertowego nr 5. Proszę
o podanie właściwej formuły cenowej od której ma być wyliczony rabat/narzut i ostateczna cena gazu.
Przykładowo formuła może być oparta:
1. Cena hurtowa ustalana będzie na podstawie poniedziałkowych notowań cen 1 tony gazu propan na
granicy wschodniej publikowanych przez portal www.e-petrol.pl
Cena 1 litra gazu propan = (Cena hurtowa + narzut ….. PLN/t) * współczynnik gęstości (0,000526)
lub
2. Cele grzewcze i technologiczne dla województwa wielkopolskiego publikowane na stronie
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www.orlenpaliwa.com.pl , minus rabat
Proszę o podanie właściwego sposobu wyliczenia ceny - dla wszystkich oferentów.

Odpowiedzi:
Ad.1)
-Wskaźniki na naszych urządzeniach są w litrach i tą jednostką operujemy, pozostajemy przy cenie za
1 litr.
-Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia została zmodyfikowania, właściwą datę notowań cen
gazu ustala się na 06.11.2018r.

Ad.2)
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia została zmodyfikowania, pkt 12. otrzymuje brzmienie:

„12. Opis sposobu obliczenia ceny
Zamawiający zamierza nabyć konkretną ilość gazu dostarczonego wg wskazań układu pomiarowego w
samochodzie dostawcy, w zaproponowanej cenie ofertowej, bez żadnych dodatkowych przeliczeń.
Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie koszty realizacji zamówienia (między innymi:
VAT, akcyzę, marżę, transport).
Cenę ofertową należy ustalić w oparciu o notowania cen 1 tony gazu na granicy wschodniej, umieszczoną w
oficjalnym cenniku hurtowym paliw – www.e-petrol.pl obowiązującym na określony dzień (na dzień
06.11.2018 r.) oraz podanie stałej niezmiennej przez cały czas trwania realizacji umowy marży lub upustu
wykonawcy, których wartość procentową podaje w formularzu ofertowym – załącznik nr 5.
Dla porównania i oceny ofert, Zamawiający przyjmuje cenę brutto za 1 litr gazu płynnego propan techniczny
dla celów grzewczych obliczoną w następujący sposób:
- cena 1 litra gazu propan = (cena hurtowa* +/- marża/upust PLN/t )* współczynnik gęstości (0,000526)
* cena hurtowa ustalona na podstawie notowań cen 1 tony gazu propan na granicy wschodniej
publikowanych przez portal www.e-pertrol.pl, obowiązujących na dzień 06.11.2018r.
Obowiązująca na przedmiot zamówienia stawka podatku VAT wynosi 23%. Jeżeli Wykonawca zastosuje
stawkę VAT odmienną niż wskazana zobowiązany jest wskazać podstawę jej przyjęcia (przepisy prawa lub
posiadane indywidualne interpretacje).
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
Marża i upust są wartościami wyrażonymi w procentach i pozostają niezmienne w całym okresie
realizacji zamówienia.
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- do ceny netto 1 litra gazu obliczonej wg powyższych zasad należy doliczyć podatek VAT i tak obliczoną
cenę brutto za 1 litr gazu płynnego należy przenieść do Formularza ofertowego, po zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku.
Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, przy czym wszystkie zawarte w ofercie ceny (jednostkowe i
łączne) są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830).
W przypadku gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku.
Każdorazowo przy zamawianiu gazu w trakcie obowiązywania umowy cena hurtowa ustalona będzie na
podstawie poniedziałkowych ( w tym tygodniu, w którym zostało złożone zamówienia) notowań cen 1 tony
gazu na granicy wschodniej publikowanych przez portal www.e-petrol.pl. „
Dodatkowo zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
składanie do 13.11.2018r. do godz. 11:00, otwarcie 13.11.2018r. o godz. 11:15.
Pełna treść zmian

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie
Zamawiającego www.posir.poznan.pl.

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Górska
61 835 79 07
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