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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, 13.01.2022 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 11.01.2022 r. 

Zamawiający nie wprowadził w opisie zamówienia żadnych postanowień dotyczących 
elektromobilności, w związku z tym niejasne jest, czy obowiązek wynikający z art. 68 ust. 3 oraz art.35 
ust.2) ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych ( t.j. Dz.U. z 2021r poz. 110 ze zm.) będzie 
miał zastosowanie w prowadzonym postępowaniu przetargowym.  

Odpowiedź:  

Powołane w pytaniu przepisy nie będą miały zastosowania w niniejszym postępowaniu przetargowym  
z następujących względów: 
1) przepis art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z poźn. zm.), dalej zwanej „ustawą”, dotyczy jednostek 
samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy. Zamawiający nie jest jednostką 
samorządu terytorialnego (zalicza się do nich gminy powiaty i województwa), pomimo to, że jest 
spółką komunalną Gminy Kędzierzyn-Koźle.  

2) obowiązek  wynikający z treści art. 68 ust. 3 ustawy obciąża jednostkę samorządu terytorialnego  
w sytuacji, w której ta jednostka zleca Wykonawcy wykonywanie zadań publicznych wskazanych  
w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 
z późn. zm.). 

Pytanie nr 2 z dnia 11.01.2022 r. 

W odniesieniu do przetargu pn.” Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.” zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie 
wprowadzonego z początkiem 2022r., obowiązku powierzania, przez jednostki samorządu 
terytorialnego i gminy mające więcej niż 50 tys. mieszkańców, zamówień publicznych wyłącznie firmom, 
których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 
flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10% 
oraz zleca wykonywanie zadań publicznych, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, 
podmiotowi, którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego 
zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.  

Odpowiedź:  

Odpowiedź jak na pytanie nr 1. 
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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. 


