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Warszawa, 31 marca 2016 r.
DBA-2/240-6/2016
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Wykonywanie usług badania próbek
paliw ciekłych (oleju napędowego, benzyn silnikowych z maksymalną zawartością
tlenu do 2,7% oraz do 3,7%), w ramach systemu monitorowania i kontrolowania
jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1728 ze zm.)” wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów treści SIWZ
o następującej treści:
Pytanie 1
W chwili obecnej wg zakresu akredytacji udostępnianego przez PCA oznaczanie manganu
w benzynie ma tylko jedno laboratorium niezależne od producentów i dystrybutorów paliw
w myśl Ustawy i jedno zależne, zaś w oleju napędowym nie ma nikt. Jak wobec tego
zamierzają Państwo rozwiązać problem akredytacji na oznaczanie manganu w paliwach? Czy
wobec tego Zamawiający widzi możliwość odstąpienia od warunku akredytacji na oznaczania
manganu, lub też pominięcie go w zleceniach? To jest parametr, którego komercyjnie nikt nie
zleca i stąd brak akredytacji w tym zakresie.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż na dzień składania ofert
nie wymaga posiadania przez Wykonawcę możliwości oznaczania manganu w paliwach.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie zawarta
umowa, a który na dzień składania ofert nie posiadał samodzielnie lub na zasadzie
podzlecania zdolności do oznaczania manganu w paliwach, będzie zobowiązany w terminie
10 tygodni od dnia podpisania umowy do uzyskania akredytacji w zakresie samodzielnego
oznaczania manganu w paliwach lub wykazania zdolności podzlecania ww. parametru
akredytowanymi metodami laboratorium akredytowanemu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 20
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.).
Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do określenia w Formularzach cenowych
jednostkowych cen brutto wykonania usługi badania zawartości manganu w paliwach. Brak
uzyskania
przez
Wykonawcę
możliwości
badania
oznaczania
manganu
w którymkolwiek z paliw w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy będzie podstawą
do naliczenia kar umownych lub odpowiednio do wypowiedzenia umowy w zależności od
wyboru Zamawiającego.
W związku z powyższym Zamawiający dodaje w Istotnych postanowieniach umowy
następujące zapisy
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W § 2 dodaje się ustęp 9 o następującej treści:
W przypadku gdy na dzień składania ofert Wykonawca nie posiada samodzielnie lub na
zasadzie podzlecania możliwości oznaczania manganu w paliwach, zobowiązany będzie
uzyskać gotowość do badania ww. parametru w ciągu 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
Poprzez osiągnięcie gotowości do badania należy rozumieć uzyskanie przez laboratorium
Wykonawcy akredytacji na metodę badania manganu w paliwach lub możliwość podzlecania
badania akredytowanemu laboratorium w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1728 ze zm.).
W § 8 dodaje się ustęp 9 o następującej treści:
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie posiada możliwości
oznaczania manganu w paliwach po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
w § 2 ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1,5%
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy
tydzień opóźnienia w uzyskaniu akredytacji do samodzielnego oznaczania manganu
w paliwach lub też uzyskania zdolności do podzlecania oznaczania manganu w paliwach.
W § 8 dodaje się ustęp 10 o następującej treści:
W przypadku, jeżeli opóźnienie w uzyskaniu przez Wykonawcę samodzielnej lub na zasadzie
podzlecania zdolności do oznaczania manganu w paliwach przekroczy 3 tygodnie w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w § 2 ust. 9, Zamawiającemu przysługiwać
będzie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i obciążenia
Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 5 ust. 1 umowy.
Powyższa odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a jej uwzględnienie w ofertach wymaga dodatkowego czasu. Dotychczasowy
termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia
26 kwietnia 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 26 kwietnia 2016 r. o godz.
12:30.
Dyrektor Generalny Urzędu
Monika Bronkau-Ługowska
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