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Oznaczenie sprawy: 4/2011 
 

Wykonawcy Pobierający 
Materiały Przetargowe SIWZ 
 
 

W wyniku otrzymania pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i zakup oleju opałowego 

działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm) zamieszczam 
Państwu treść pisemnych pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na 
zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej SIWZ. 

 
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 
 
1. pytanie: Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa 
cząstkowa)? Jaka ilość oleju opałowego zostanie zamówiona w ramach pierwszej dostawy? 
 
odpowiedź: Jednorazowo będzie zamawiane min 6 000 l oleju opałowego. W ramach 
pierwszej dostawy zostanie zamówione min 10 000 l oleju opałowego.  
 
2. pytanie: Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób 
rozładunku do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy 
zastosowaniu pompy przy autocysternie? 
 
odpowiedź: Posiadamy zbiornik na olej opałowy o pojemności 20 000l, wymagany jest 
rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. 
 
3. pytanie: Wnosimy o modyfikacje parametrów (punkt III, ppkt. 1 siwz, § 3 wzoru umowy) 
jakie ma spełniać dostarczony olej opałowy. Według obowiązującej polskiej Normy PN-C-
96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 (Dz. U. nr 4 
z 2007 poz. 30) sprzedawany olej opałowy lekki ma mieć następujące parametry: 

 wartość opałowa min 42,6 MJ/kg , a nie min 43,4 MJ/kg 
 zawartość siarki max 0,10 % (m/m) , a nie max 0,40 % (m/m) 
 temperatura płynięcia max -20 oC , a nie temperatura krzepnięcia max -15 oC 
 lepkość kinematyczna max 6,00 mm2/s, a nie max 6,5 oC 

Ulega zmianie punkt III, ppkt 1 siwz , który otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Niektóre wymagane parametry oleju opałowego: 

 wartość opałowa min 42,6 MJ/kg ,  
 zawartość siarki max 0,10 % (m/m) ,  
 temperatura płynięcia max -20 oC ,  
 lepkość kinematyczna max 6,00 mm2/s,  
 każda dostarczona partia oleju opałowego winna zawierać świadectwo jakości, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

oraz § 3 wzoru umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: 



 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy lekki o następujących parametrach: 

 wartość opałowa min 42,6 MJ/kg ,  
 zawartość siarki max 0,10 % (m/m) ,  
 temperatura płynięcia max -20 oC ,  
 lepkość kinematyczna max 6,00 mm2/s,  

 
Do każdej dostawy winno być dołączone świadectwo jakości. 

4. pytanie: 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 jest jego ilość, 
wyrażona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 oC. Prosimy więc o określenie czy 
podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w 
temperaturze referencyjnej 15 oC zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona 
ilość oleju opałowego w temperaturze 15 oC wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem 
normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z 
kompensacją do 15 oC przy autocysternie)? 

odpowiedź: Podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczona ilość oleju opałowego w 
temperaturze 15 oC wg Naszego przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg 
wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 oC przy 
autocysternie). 

5. pytanie: Zapis § 7 wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz) nie przewiduje zmiany ceny 
paliw wyniku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w stosunku do złożonej oferty. 
Wnosimy o podanie takiej możliwości zmiany ceny. Proponujemy wprowadzenie do treści 
umowy zapisu w brzmieniu: „W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, 
Wykonawca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w dniu wystawienia faktury. Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do 
umowy”. 

 Ulega zmianie zapis § 7 wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz), który otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 
1. Cena określona w § 5 umowy może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany ceny oleju 

opałowego u producenta.  
2.  Pierwsza dostawa będzie po cenie określonej w § 5 umowy. 
3.  Zmiana ceny oleju określona w § 5 może nastąpić po podpisaniu stosownego aneksu 

zaakceptowanego przez strony niniejszej umowy. 
4.  Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wiarygodne dokumenty potwierdzające zmianę 

ceny pochodzące od producenta. 
5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest 

do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia 
faktury. Niniejsza zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy. 

6. pytanie: 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 wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy (załącznik nr 4 
do siwz) zapisów regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: „Wykonawca zastrzega sobie 
prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych 



Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie umowy”. 

Ulega zmianie § 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz), który otrzymuje nowe 
brzmienie: 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczony olej opałowy na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od jej 
otrzymania. 

2. Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: 
...........................................................................................   

3. W przypadku nie uiszczenia należności w terminie określonym w ust. 1. Wykonawca ma 
prawo naliczenia odsetek za zwłokę wg aktualnie obowiązujących przepisów. 

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w 
przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie 
będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej 
…………………………… i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez 
potwierdzającego podpisu. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej 
............................................................ . 

 

7. pytanie: Od jakiej wartości niezrealizowanego zamówienia będzie liczona kara 
przewidziana w § 8 wzoru umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.  
 

Ulega zmianie § 8 wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz), który otrzymuje nowe 
brzmienie: 

 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu 
okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10 % wartości  
brutto niezrealizowanego zamówienia objętego niniejszą umową. 

8. pytanie: Wnosimy o dodanie w § 10 wzoru umowy zapisu, że w sytuacjach nie 
uregulowanych tą umową będą miały zastosowanie również inne ustawy szczegółowe 
dotyczące przedmiotu umowy. 

Ulega zmianie § 10 wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz), który otrzymuje nowe 
brzmienie: 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, oraz inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia.  
 
9. pytanie: Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym 
warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj, w wysokości 232 zł od 
1000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony 
jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W 
przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy wynosi 1822 zł od 1000 
litrów oleju opałowego o temperaturze referencyjnej 15 oC.  



W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących 
ta kwestię. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów: 
 
1) Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu 
oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz 
z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu 
odbioru paliwa. 
2) 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. 
3) Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego 
lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego 
dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, 
a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z 
niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z 
obniżoną stawką podatku akcyzowego. 
 

Ulega zmianie § 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz), który otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 

1) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie do pięciu dni od dnia zgłoszenia 
zapotrzebowania - telefonicznie lub nadania faxu przez Zamawiającego. 

2) Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu 
oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku 
(wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej 
w dniu odbioru paliwa. 

3) 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. 

4) Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego 
lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku 
akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o 
jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę 
wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z 
zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego. 

 
 
Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej. 
 


