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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę oleju opałowego lekkiego

Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2014

W związku  z  wniesieniem zapytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  zapytań  i  udziela 
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1

Prosimy o podanie ilości jednorazowej dostawy oraz wielkości zbiorników.

Odpowiedź: 
Będzie  zamawiana  ilość  3000-5000L  w  zależności  od  bieżących  potrzeb  w  związku  z  warunkami 
atmosferycznymi. Zamawiający nie dokonuje zakupów na zapas. Zamawiający posiada 1 zbiornik 50000L. 

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest obowiązująca wielkość zamówienia, gdyż w formularzu ofertowym 
pojawia się wielkość 50.000 litrów, a zarówno w opisie przedmiotu zamówienia jak i w projekcie 
umowy mowa o 25.000 litrów.

Odpowiedź: 
Zamawiający zamawia 25000L. Aktualny formularz w załączeniu. 

Pytanie 3

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11)  
podstawą opodatkowania oleju opałowego/oleju napędowego grzewczego jest jego ilość, wyrażona 
w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 °C. Prosimy więc o określenie czy podstawą do 
wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 
°C  zgodna  z  dowodem  wydania  z  bazy  paliw,  czy  dostarczona  ilość  oleju  opałowego  w 
temperaturze  15  °C wg Państwa  przyjęcia  z  uwzględnieniem normatywnych  ubytków (np.  wg 
wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 °C przy autocysternie)?

Odpowiedź: 
Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie   dostarczona  ilość  oleju  opałowego  i   przyjęta  przez 
Zamawiającego wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie  z kompensacją do 
15 st. C.
Obowiązek przeliczenia ilości dostarczonego oleju opałowego spoczywa na Dostawcy. 

Pytanie 4

Oświadczenia o przeznaczeniu oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych, o których 
mowa w przepisach Ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 108 



poz. 626 z późniejszymi zmianami) muszą być dostarczone do sprzedawcy/dostawcy tego oleju 
najpóźniej w momencie dostawy. W tych okolicznościach zwracamy się z prośbą o umieszczenie w 
SIWZ i  w  Umowie  stosownej  informacji,  aby oświadczenia  o  przeznaczeniu  oleju  opałowego 
przeznaczonego do celów grzewczych były wypełniane  i  przekazywane dostawcy najpóźniej  w 
dniu odbioru paliwa. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez 
osoby  upoważnione  przez  Zamawiającego,  wówczas  Zamawiający  zobowiązany  jest  złożyć 
Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń. Zamawiający deklaruje, że 
dostarczone oświadczenie będzie prawidłowo wypełnione, podpisane.

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 5

Zgodnie  z  punktem  II  SIWZ  oraz  §3  ust.  3  projektu  umowy  olej  musi  być  dostarczony  w 
zaplombowanej przez rafinerię cysternie lub komorze cysterny. Wymóg ten nie jest do spełnienia 
przez  wykonawców  gdyż  producenci  nie  dokonują  plombowania  autocystern  dokonujących 
załadunku na ich bazach paliw. Autocysterny odbierające i przewożące paliwo są plombowane tj. 
ich skrzynia załadunkowo- rozładunkowa w której umieszczone są przedmiotowe zawory, przez 
samych  odbiorców/przewoźników.  W  związku  z  powyższym  czy  Zamawiający  zaakceptuje 
realizacje dostaw oleju opałowego w zaplombowanych cysternach przez samego Wykonawcę? 

Odpowiedź: 
Zamawiający zaakceptuje realizację dostaw oleju opałowego w zaplombowanych cysternach przez samego 
Wykonawcę.

Pytanie 6

Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł 
wstrzymać  dostawy  produktów  do  momentu  uregulowania  przez  Zamawiającego 
przeterminowanych zobowiązań finansowych? Z uwagi na dużą wartość umowy i długi termin jej 
obowiązywania wnosimy o wprowadzenie do istotnych postanowień umowy zapisów regulujących 
tą  kwestię  np.  w  brzmieniu:  „Dostawca  zastrzega  sobie  prawo  odmowy  realizacji  kolejnego 
zamówienia w przypadku zaległości płatniczych Odbiorcy. Takie zachowanie Dostawcy nie będzie 
traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zapis. 

Pytanie 7

W odniesieniu do § 2 ust. 7-8 wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie, czy zmiana ceny za 1 litr oleju  
u  producenta,  u  którego  Dostawca  zaopatruje  się  w  olej  będący   przedmiotem  dostaw  jest 
okolicznością  w sposób wystarczający uzasadniającą proporcjonalne zwiększenie ceny oraz czy 
wystarczającym dla Zamawiającego dokumentem potrzebnym do udokumentowania zmiany ceny 
oleju opałowego, będzie wydruk ze strony internetowej producenta cen paliw aktualnych na dzień 
dostawy? Czy Zamawiający będzie składał odrębne oświadczenia dotyczące zmiany ceny, czy też 



niezakwestionowanie doręczonej faktury wraz z wydrukiem cen ze strony internetowej producenta 
paliwa, będzie należało uznać za zaakceptowanie przedstawionych w niej warunków?

Odpowiedź: 
Wydruk ze strony internetowej producenta jest wystarczający i należy go dostarczyć najpóźniej z fakturą. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.08.2014 r.


