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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/19/2020                                                                      Kędzierzyn – Koźle, 23.12.2020 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 z późń. zm.) 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 21.12.2020 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 2 z dnia 21.12.2020 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 3 z dnia 21.12.2020 r. 

Czy Zamawiający posiada i okaże Wykonawcy aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki do 
eksploatacji? 

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

Pytanie nr 4 z dnia 21.12.2020 r. 

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? 

Odpowiedź:  
Uwzględniając treść odpowiedzi na pytanie nr 3, Zamawiający nie widzi konieczności składania 
odrębnych oświadczeń w zakresie wskazanym w pytaniu nr 4. 
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Pytanie nr 5 z dnia 21.12.2020 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 6 z dnia 21.12.2020 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. 

Pytanie nr 7 z dnia 21.12.2020 r. 

Czy w przypadku jeżeli w wyniku przetargu zostanie wybrana oferta Wykonawcy posiadającego status 
„dużego przedsiębiorcy”, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do Umowy w formie 
oświadczenia o następującej treści: 
,,Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy  
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający oświadcza, że w przypadku wybrania oferty Wykonawcy posiadającego status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 powołanej ustawy, do umowy zostanie dodany zapis 
zawierający oświadczenie o proponowanej treści. 

Pytanie nr 8 z dnia 21.12.2020 r. 

Czy za termin zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego czy uznania 
rachunku Wykonawcy? 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że za termin zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  


