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ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle 

NIP 749-208-69-32   REGON 161411646   KRS 0000395147 
tel. 77 4835252   fax. 77 4833591   e-mail sekretariat@mzkkk.pl  

 
Nr sprawy ZP/TR/20/2019                                                                      Kędzierzyn – Koźle, 16.12.2019 r. 

 
 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Dotyczy postępowania na: 
 

„Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  
w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.” 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców dotyczącymi zapisów SIWZ, działając 
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy oleju 
napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie - Koźlu  
Sp. z o.o.”: 

Pytanie nr 1 z dnia 13.12.2019 r. 

Zamawiający nie wskazuje jednoznacznie czy zakupione paliwo wykorzystywane będzie do celów 

własnych czy może będzie odsprzedawane (również poza granicami kraju) oraz czy w związku z tym 

Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 

a) Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych 
prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy 
oświadczenia o następującej treści): 
„Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu 

paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo 

Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo 

energetyczne”], zaś: 

• Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011 

zakupione od Wykonawcy przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji 

faktycznej/prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne 

dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany. 

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na 

terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do 

uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed 

dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej 

uzyskaniu. 

Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw 

ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji. 

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby 

własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez wymaganej 

koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami kupionymi od Wykonawcy 

bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty  

w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż  

250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa 

energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków 
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udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu 

hurtowego paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”. 

b) Jeśli zamawiane paliwa będą przeznaczone przez Zamawiającego do dalszego obrotu prosimy  

o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia  

o następującej treści): 

„Zamawiający oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu następującymi 

paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”] zgodnie z zapisami 

posiadanej koncesji: 

• Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011 

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać wywozowi i odsprzedaży poza 

terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania 

Wykonawcy o jej uzyskaniu. 

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy stosowne koncesje. O zmianie sytuacji 

faktycznej/prawnej w przedmiocie posiadania koncesji Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle 

aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany. 

Zamawiający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw 

ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania wymaganej koncesji. 

W przypadku dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą Paliwami kupionymi od Wykonawcy 

bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty  

w wysokości równej prawomocnej karze wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z tytułu sprzedaży paliw ciekłych do przedsiębiorców nie posiadających koncesji jeżeli taka 

koncesja była wymagana w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż  

250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa 

energetycznego. 

W przypadku utraty przez Zamawiającego posiadanej koncesji, uprawniającej do obrotu paliwami 

zakupionymi od Wykonawcy, nie poinformowania o tym fakcie Wykonawcy i dokonania obrotu tymi 

produktami bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

kary umownej w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynoszącej, zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa 

energetycznego, nie mniej niż 50 tysięcy złotych a nie więcej niż 250 tysięcy złotych w związku  

z stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonych koncesji, lub 

naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obowiązku obrotu hurtowego 

paliwami ciekłymi tylko pomiędzy podmiotami posiadającymi właściwe koncesje.” 

c) Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego dla celów własnych oraz będą 

przeznaczone do dalszego obrotu prosimy o dodanie do umowy zapisu albo złożenia przy zawieraniu 

umowy oświadczenia o treści wskazanej w punkcie b). 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany wyłącznie do celów 
własnych Zamawiającego. Oświadczenie stosownej treści wskazanej w pytaniu, zostanie wprowadzone 
do treści umowy która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą. 

Pytanie nr 2 z dnia 13.12.2019 r. 

W celu uniknięcia nieporozumień, prosimy o potwierdzenie, że zarówno składanie zamówień oraz 
realizacja dostaw odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że zamówienia na dostawy oleju napędowego oraz realizacja dostaw będą 
składane w godzinach porannych, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

Pytanie nr 3 z dnia 13.12.2019 r. 

Dot. § 2 Wzoru Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji dostawy wynosi dwa dni robocze 
od złożenia zamówienia. 



3 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że termin realizacji dostawy wynosi dwa dni robocze od złożenia zamówienia. 

Pytanie nr 4 z dnia 13.12.2019 r. 

W sytuacji kiedy Zamawiający wymagałby realizacji dostaw na dzień następny, prosimy o wyrażenie 
zgody aby składanie zamówień odbywało się maksymalnie do godz. 12.00, natomiast zamówienia 
złożone po tej godzinie traktowane były jako złożone dnia następnego. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie widzi potrzeby wyrażania zgody na powyższe zapisy. Zamawiający we Wzorze 

Umowy wyraźnie określił termin składania zamówienia na każdorazową dostawę na dwa dni robocze 

przed datą dostawy oleju napędowego. Dodatkowo Zamawiający w odpowiedzi na pytania nr 2 i nr 3  

z dnia 13.12.2019 r. wyjaśnił sposób składania zamówienia na olej napędowy. 

Pytanie nr 5 z dnia 13.12.2019 r. 

Prosimy o doprecyzowanie informacji na temat częstotliwości a także minimalnej wielkości pojedynczej 

dostawy każdego z  produktów do stacji Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić zarówno częstotliwości jak i konkretnych wielkości 
poszczególnych dostaw realizowanych w wykonaniu umowy, gdyż będą one uzależnione  
od rzeczywistego zapotrzebowania, którego nie da się precyzyjnie oszacować. Obecnie wielkość 
pojedynczej dostawy wynosi od 26 000 do 31 000 litrów oleju napędowego średnio co ok. 14 dni.  

Pytanie nr 6 z dnia 13.12.2019 r. 

Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z ustawą  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ze względu na istniejący sposób obiegu dokumentów w spółce nie 
dopuszcza przekazywania faktur VAT w formie elektronicznej. 

Pytanie nr 7 z dnia 13.12.2019 r. 

Prosimy o informację w jaki sposób będzie następowało rozliczenie ilości dostarczonego oleju 
napędowego i fakturowanie. Czy w oparciu o dokument  wydania z bazy magazynowej (terminala paliw) 
w temperaturze referencyjnej 15 stopni C, czy zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika 
zainstalowanego na autocysternie w temperaturze referencyjnej 15 stopni C? 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że rozliczenie ilości dostarczonego oleju napędowego i fakturowanie będzie się 
odbywało zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie  
w temperaturze referencyjnej (15°C). 

Pytanie nr 8 z dnia 13.12.2019 r. 

Czy Zamawiający posiada i okaże Wykonawcy aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki do 
eksploatacji, jeżeli zbiornik podlega pod UDT lub złoży stosowne oświadczenie odbiorcy, że zbiornik nie 
podlega UDT? 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że posiada i okaże Wykonawcy aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki 
do eksploatacji. 

Pytanie nr 9 z dnia 13.12.2019 r. 

W związku z pytaniem 8 - Czy Zamawiający złoży oświadczenie, że jego zbiorniki spełniają wymagania 
techniczne, budowlane, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu cywilnoprawnego za podanie 
nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za naruszenie koncesji po stronie Wykonawcy za 
dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie infrastruktury wraz z możliwością odmowy dostawy paliw 
w przypadku gdy Zamawiający odmówi podpisania takiego oświadczenia? 
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Odpowiedź:  
Uwzględniając treść odpowiedzi na pytanie nr 8, Zamawiający nie widzi konieczności składania 
odrębnych oświadczeń w zakresie wskazanym w pytaniu nr 9. 

Pytanie nr 10 z dnia 13.12.2019 r. 

Dot. §9 Prosimy o doprecyzowanie, że nieodpowiednia jakość paliwa będzie być stwierdzona wynikami 
badań niezależnego laboratorium. 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że nieodpowiednia jakość paliwa będzie potwierdzona wynikami badań 
niezależnego laboratorium. 

Pytanie nr 11 z dnia 16.12.2019 r. 

W celu właściwego planowania dostaw, prosimy o informację co do przedziału czasowego w jakim 
Zamawiający będzie przyjmował zamówienia. 

Odpowiedź:  
Uwzględniając czas niezbędny do przyjęcia dostarczonego paliwa Zamawiający informuje,  

że Wykonawca powinien dokonywać dostaw w godzinach od 700 do 1200. 


