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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, e-mail sekretariat@mzkkk.pl  

 
Nr sprawy ZP/TR/14/2021                                                                      Kędzierzyn – Koźle, 19.01.2022 r. 

 
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
pod numerem 2021/S 252-671666 
Dotyczy postępowania pod nazwą: 
 

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

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców dotyczącymi zapisów treści SWZ, działając na 
podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.), zwanej dalej „Pzp” przekazujemy wyjaśnienia treści 
Specyfikacji 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 14.01.2022 r. 

Dot. Rozdz. XIX ust. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu Umowy Oświadczenia 
o treści: „Działając w imieniu …… oświadczam(-y), iż reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot 
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 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), zaś zakupiony od …………………. towar przeznaczony 
będzie wyłącznie na własny użytek. Jednocześnie oświadczam(-y), iż jestem(-śmy) świadom(-i) skutków 
prawnych i odpowiedzialności związanej z prowadzeniem wskazanych powyżej działalności bez 
koncesji, wynikającej z Ustawy Prawo energetyczne oraz Kodeks wykroczeń.”  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o treści wskazanej w pytaniu. 

Pytanie nr 2 z dnia 14.01.2022 r. 

Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z ustawą  
z dnia 11 marca 2004r. 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 3 z dnia 14.01.2022 r. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Umowy Oświadczenia na potwierdzenie, iż jej 
strony są czynnymi podatnikami podatku VAT?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu potwierdzającego posiadanie przez 
strony statusu czynnego podatnika VAT. 

Pytanie nr 4 z dnia 14.01.2022 r. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu „Wykonawca będzie wystawiać faktury 
VAT zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów  



2 

 

i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi 
do tej ustawy, a Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania ww. regulacji w zakresie dotyczącym 
płatności, a w tym regulacji odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności”?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia dla wprowadzenia proponowanego zapisu do treści umowy. 
Obowiązek wystawiania faktur zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia  11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z poźn. zm.) wynika wprost z tej ustawy  
i przepisów wykonawczych. Ustawa określa również w sposób szczegółowy zasady stosowania 
mechanizmu podzielonej płatności i przypadki, w których stosowanie tego mechanizmu jest 
obowiązkowe. 

Pytanie nr 5 z dnia 14.01.2022 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 6 z dnia 14.01.2022 r. 

W nawiązaniu do pytania nr 5 powyżej, przypadku gdyby pomiar miał być dokonany na podstawie 
urządzeń pomiarowych w zbiorniku Zamawiającego, czy Zamawiający: 
➢ potwierdzi, że zbiorniki (stacje paliw) Zamawiającego, o których mowa przy określaniu ilości 

dostarczanego paliwa, będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje? 
➢ udostępni na wniosek Wykonawcy Świadectwa legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi 

po podpisaniu umowy? 
➢ potwierdzi, że urządzenia pomiarowe Zamawiającego, o których mowa przy określaniu ilości 

dostarczanego paliwa, będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?  
➢ będzie przekazywał Wykonawcy Protokoły oraz wydruki z urządzenia pomiarowego 

zamontowanego na zbiorniku przed i po każdej dostawie? 
➢ nie będzie wydawał paliwa w trakcie dostawy (a jeżeli będzie - przedstawi dokumenty 

potwierdzające ilość wydanego paliwa)? 
➢ będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  

z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe? 
➢ wyrazi zgodę na ewentualne dostawy kontrolne (np. dwa razy w roku) w celu weryfikacji możliwości 

rozkalibrowania układu pomiarowego Zamawiającego w wyniku np. pracy gruntu zbiornika, 
przesunięcia się lub zawieszania sondy pomiarowej, odkładanie się BIO w zbiorniku, itp.)? 

Odpowiedź:  

Wobec treści odpowiedzi na pytanie nr 5 udzielanie odpowiedzi na powyższe pytanie staje się 
bezprzedmiotowe. 

Pytanie nr 7 z dnia 14.01.2022 r. 

Czy Zamawiający złoży przy podpisaniu Umowy oświadczenie, iż zamawiane paliwo będzie 
dostarczane do zbiorników, które posiadają aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki  
do eksploatacji w przypadku, podlegania zbiorników pod UDT lub złoży oświadczenie, że posiadane 
zbiorniki nie podlegają pod UDT? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że przy podpisaniu Umowy złoży oświadczenie, iż zamawiane paliwo będzie 
dostarczane do zbiorników, które posiadają aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki  
do eksploatacji. 
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Pytanie nr 8 z dnia 14.01.2022 r. 

Czy po podpisaniu umowy Zamawiający okaże na wniosek Wykonawcy aktualne świadectwa legalizacji 
urządzeń pomiarowych w zbiornikach lub złoży oświadczenie, że zbiorniki nie podlegają wymogom 
legalizacji? 

Odpowiedź:  

Posiadane przez Zamawiającego zbiorniki nie są wyposażone w urządzenia pomiarowe. 

Pytanie nr 9 z dnia 14.01.2022 r. 

Czy Zamawiający złoży przy podpisaniu Umowy, że jego zbiorniki spełniają wymagania techniczne, 
budowalne, 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 7, Zamawiający nie widzi konieczności składania 
odrębnych oświadczeń w zakresie wskazanym w pytaniu nr 9. 

Pytanie nr 10 z dnia 14.01.2022 r. 

Dot. §7 Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że przez „ustaloną jakość” należy rozumieć jakość zgodną  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015, poz. 1680). 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że przez „ustaloną jakość” paliwa należy rozumieć jakość zgodną  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015, poz. 1680). 

Pytanie nr 11 z dnia 14.01.2022 r. 

Dot. §9 Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że przez „nieodpowiednią jakość” należy rozumieć jakość 
niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015, poz. 1680). 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że przez „nieodpowiednią jakość” paliwa należy rozumieć jakość niezgodną  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015, poz. 1680).  

Pytanie nr 12 z dnia 14.01.2022 r. 

Dot. §9 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie, że nieodpowiednia jakość paliwa będzie stwierdzana na 
podstawie badania próbek pobranych z cysterny zgodnie z PN-EN ISO 3170. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że nieodpowiednia jakość paliwa będzie stwierdzana na podstawie badania 
próbek pobranych z cysterny zgodnie z PN-EN ISO 3170. 

Pytanie nr 13 z dnia 14.01.2022 r. 

Prosimy o potwierdzenie, że dostawy będą realizowane w dni robocze od pn do pt z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Pytanie nr 14 z dnia 14.01.2022 r. 

W celu właściwego planowania, prosimy o informację co do przedziału czasowego w jakim 
Zamawiający będzie przyjmował dostawy.  
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Odpowiedź:  

Uwzględniając czas niezbędny do przyjęcia dostarczonego paliwa Zamawiający informuje, że 
Wykonawca powinien dokonywać dostaw w godzinach od 700 do 1200. 

Pytanie nr 15 z dnia 14.01.2022 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 16 z dnia 14.01.2022 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.  

Pytanie nr 17 z dnia 14.01.2022 r. 

Prosimy o potwierdzenie, iż wartość każdej dostawy realizowanej na podstawie Umowy ustalana będzie 
na podstawie ceny producenta obowiązującej w dniu dostawy pomniejszonej o stały opust wynikający 
ze złożonej oferty.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że wartość każdej dostawy realizowanej na podstawie Umowy ustalana 
będzie na podstawie ceny producenta obowiązującej w dniu dostawy pomniejszonej o stały opust 
wynikający ze złożonej oferty. 

Pytanie nr 18 z dnia 14.01.2022 r. 

Ponieważ na podmiocie dominującym względem Wykonawcy ciążą obowiązki informacyjne wobec 
rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie 
MAR”), czy w związku z powyższym, w przypadku jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie 
wybrana oferta tego Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy nw. zapisów: 
a) Wykonawca poinformuje drugą Stronę umowy o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości 

informacji dotyczącej niniejszej umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu 
Rozporządzenia MAR; 

b) informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez drugą stronę umowy  
i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania 
informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane  
w Rozporządzeniu MAR.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na wskazane w pytaniu uzupełnienia treści umowy. 
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Pytanie nr 19 z dnia 14.01.2022 r. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru jn.?  
 

W imieniu ………………………………… (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr …. Klienta: 
……………………………. NIP: ……….……….…………… upoważniam(y) poniżej wymienione osoby do 
składania w …………………………. zamówień poza Aplikacją …………………, na zakup Produktów 
oferowanych do sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące obecnie lub które zawarte 
zostaną w przyszłości z …………………….. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 

nr tel. stacjonarnego: 
nr fax: 
nr tel. komórkowego: 
adres e-mail: 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 

nr tel. stacjonarnego: 
nr fax: 
nr tel. komórkowego: 
adres e-mail: 

 

Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania 
niniejszego oświadczenia wymagana i wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze 
upoważnienie zastępuje wszelkie poprzednio złożone upoważnienia. 

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę: 

1) …………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 
                             (imię i nazwisko)                                                             (stanowisko) 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                              (imię i nazwisko)                                                             (stanowisko) 
 
 
………………………………………..                                                                             ………………………………………… 
            (pieczątka firmy)                                                                                                           (miejscowość, data) 
 

Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez ………………….. zgodnie z Klauzulą informacyjną 
RODO, obowiązującą w tut. Spółce. 
 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na złożenie przy podpisaniu Umowy oświadczenia wg. 
załączonego wzoru.  

Pytanie nr 20 z dnia 14.01.2022 r. 

dot. rozdz. XIV, XV oraz Załącznika nr 1 do SWZ. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
wprowadzenia zmiany, polegającej na wskazaniu konkretnego producenta do porównania ofert lub ceny 
średniej wg dwóch największych producentów krajowych tj. Grupa Lotos i/ lub PKN ORLEN,  
w odniesieniu do których ma być przedstawiona cena Wykonawcy? Różnica w cenie wyjściowej 
producenta ma wpływ na ceny oferowane brutto, których średnia stanowi jedyne kryterium przetargowe. 
W przypadku różnicy w cenach producentów, przy zachowaniu jednakowej wysokości opustów 
otrzymamy różne wartości, które w konsekwencji będą mniej korzystne dla Zamawiającego. 
Przykładowo w dniu 8 stycznia 2022r. różnica na ON „o polepszonych […]” pomiędzy PKN i LOTOS 
wynosiła 46,00 pln/m3, a różnica w ON 21,00 zł/m3. Zważywszy na fakt, że średnia cen oferowanych 
brutto stanowi jedynie o porównaniu ofert w tym przypadku mamy do czynienia z dwoma zupełnie 
nieporównywalnymi ofertami, ponieważ kwestią decydującą powinna być wysokość zastosowanych 
opustów, a nie cen wyjściowych producentów, które co do zasady w trakcie dłuższego okresu są 
jednakowe. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia dla wprowadzenia proponowanych zmian treści SWZ. 

 
 
 

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

na 14 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na  

6 dni przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert  

(art. 135 ust. 2 i 3 Pzp). 

Zgodnie z art. 135 ust. 6 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.mzkk-kozle.com.pl/bip/index.php?id=286 

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz, 

b) wyjaśnienia Zamawiającego treści SWZ. 

− bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. 


