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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR ĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 
 

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

„Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Za kładu Komunikacyjnego  
w Kędzierzynie - Ko źlu Sp. z o.o.” 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców dotyczącymi zapisów SIWZ, działając 
na podstawie Rozdziału 5 § 31 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski 
Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawy oleju opałowego lekkiego dla 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.”: 

Pytanie nr 1 z dnia 05.10.2012 r. 
Jaka ilość oleju opałowego  będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?  

   Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe jednorazowo będzie zamawiane ok. 15 – 20 tys. litrów oleju 
opałowego lekkiego. 
Pytanie nr 2 z dnia 05.10.2012 r. 

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:  
Zamawiający informuje, Ŝe pojemność zbiornika na olej opałowy lekki wynosi 26 tys. litrów. 
Zamawiający dopuszcza sposób rozładunku oleju opałowego lekkiego z autocysterny metodą 
grawitacyjną jak równieŜ przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. 

Pytanie nr 3 z dnia 05.10.2012 r. 
W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe dostawy mogą być realizowane w dni robocze, w godz. 7.00 do 
14.00 

Pytanie nr 4 z dnia 05.10.2012 r. 
Czy zamawiany olej opałowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie dla 
celów własnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe zamawiany olej opałowy będzie wykorzystywany wyłącznie do 
celów własnych  

 



Pytanie nr 5 z dnia 05.10.2012 r. 
Z uwagi na brak  jednolitej definicji dni roboczych prosimy o wyjaśnienie jakie dni naleŜy 
rozumieć pod tym wyraŜeniem uŜytym treści wzoru umowy. Czy są to dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1  ustawy  
z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z póź. zm.) ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe za dni robocze naleŜy uznać dni od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Pytanie nr 6 z dnia 05.10.2012 r. 
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 grzewczego jest jego ilość, 
wyraŜona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 °C.  Prosimy więc o określenie czy 
podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze 
referencyjnej 15 °C zgodna z dowodem wydania z bazy  paliw, czy dostarczona ilość oleju 
opałowego w temperaturze 15 °C wg Pa ństwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych 
ubytków (np. wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C 
przy autocysternie)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczona ilość oleju 
opałowego lekkiego w temperaturze 15°C wg przyj ęcia przez Zamawiającego  
z uwzględnieniem normatywnych ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu 
pomiarowego z kompensacją do 15 °C przy autocysternie. 

Pytanie nr 7 z dnia 05.10.2012 r. 
Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie  
z artykułem 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 
r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 68 
poz. 360)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe ze względu na obowiązujący u niego system obiegu i kontroli 
dokumentów, nie dopuszcza się przekazywania faktur w formie elektronicznej.  
 
Pytanie nr 8 z dnia 05.10.2012 r. 
Wnosimy o modyfikacje parametrów (punkt III SIWZ) jakie  ma spełniać dostarczany olej 
opałowy lekki. Według obowiązującej polskiej Normy PN-C-96024:2011  olej opałowy lekki na 
mieć następujące parametry: 

• Gęstość w 15 °C,  max.   860  kg/m³, a nie  max  855 kg/m³  
• Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C,  max  6 mm 2/s, a nie min 3 mm2/s  
• Temperatura zapłonu, min 56 °C, a nie min  69 °C 
• Pozostałość po spopielaniu, max.  0,01% (m/m), a nie max  0,003% (m/m) 
• Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max 0,3% (m/m), a nie max 

0,03% (m/m) 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikacje parametrów, jakie ma spełniać dostarczany 
olej opałowy lekki. Parametry oleju opałowego lekkiego podane w szczegółowym opisie 
wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Rozdział III SIWZ), zawierają się  
w obowiązującej polskiej Normie PN-C-96024. 

Pytanie nr 9 z dnia 05.10.2012 r. 
Zapis § 5 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)  nie przewiduje zmiany ceny oleju 
opałowego w wyniku zmiany stawki podatku VAT. Wnosimy o doprecyzowanie ww. zapisu 



poprzez dodanie takiej moŜliwości zmiany ceny. Proponujemy wprowadzenie do treść 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”. 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego w okresie 1 roku od dnia 
podpisania umowy. Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2011 r. stawka podatku od towarów  
i usług w wysokości 23%,obowiązuje w okresie od tej daty do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 
146a pkt1 ustawy o podatku od towarów i usług). 

Pytanie nr 10 z dnia 05.10.2012 r. 
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 duŜą wartość umowy wnosimy  
o wprowadzenie do wzoru umowy (załącznik nr 3 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 nienaleŜyte wykonanie umowy.” 
Odpowiedź: 
Proponowany zapis wzoru umowy nie leŜy w interesie Zamawiającego i w związku z tym nie 
zostanie wprowadzony do jego treści. Wykonawca ma inne przewidziane prawem moŜliwości 
reagowania na zwłokę w zapłacie naleŜności przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 11 z dnia 05.10.2012 r. 
W zawiązku z przewidzianą w §8 wzoru umowy karą za nieterminową realizacje dostawy, 
wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za 
pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw moŜe powodować spory co 
do terminu złoŜenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy kiedy zostało 
złoŜone zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte. W związku z powyŜszym wnosimy  
o modyfikację §2 wzoru umowy  (załącznik nr 3 do SIWZ)  poprzez dodanie zapisu 
dopuszczającego składnie zamówień  wyłącznie faksem lub mailem. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego, cięŜar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z tego 
faktu wywodzi skutki prawne. Kara za nieterminową realizację dostawy zastrzeŜona została na 
rzecz Zamawiającego i to w jego interesie będzie pozostawało dokonywanie zamówienia  
w sposób umoŜliwiający wykazanie (w razie zaistnienia takiej konieczności) pozostawania 
Wykonawcy w zwłoce z wykonaniem dostawy, bez potrzeby uzupełniania treści wzoru umowy. 

Pytanie nr 12 z dnia 05.10.2012 r. 
Od jakiej wartości danej dostawy  będzie liczona kara przewidziana w §8 wzoru umowy, netto 
czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii. 
Odpowiedź: 
Wartością danej dostawy jest cena brutto, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za 
dostarczony w jej ramach olej napędowy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz.1050 z późn. zm.) – ceną jest wartość wyraŜona  
w jednostkach pienięŜnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar 
lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeŜeli 
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŜ towaru (usługi) podlega obciąŜeniu podatkiem 
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

Pytanie nr 13 z dnia 05.10.2012 r. 
Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem 
zakupu oleju opałowego z obniŜoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest 
złoŜenie sprzedawcy oświadczenia, Ŝe nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów 
opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie 



złoŜenia takiego oświadczenia kwota naleŜnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju 
opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC. W związku z powyŜszym wnosimy  
o wprowadzenie do wzoru umowy  (załącznik nr 3  do SIWZ)  zapisów regulujących tą 
kwestie. Proponujemy wprowadzenie poniŜszych 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) kaŜdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej  
w dniu odbioru paliwa. 

2/ JeŜeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby 
upowaŜnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złoŜyć 
Wykonawcy wykaz osób upowaŜnionych do składania tych oświadczeń  

3/ Zamawiający  w przypadku nie złoŜenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego 
lub złoŜenia niewaŜnego 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 takŜe do przejęcia innych obciąŜeń nałoŜonych na Wykonawcę 
wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu 
produktu z obniŜoną stawką podatku akcyzowego.   

Odpowiedź: 
Zamawiający oświadcza, Ŝe kaŜdorazowo złoŜy oświadczenie o przeznaczeniu oleju 
wyłącznie do celów opałowych. Zamawiający ma pełną świadomość obowiązków ciąŜących 
na Wykonawcy stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U z 2009 r. Nr 3, poz.11 z późn. zm.) a w szczególności tego Ŝe stosowanie 
preferencyjnej stawki podatku akcyzowego od oleju opałowego, uzaleŜnione jest od złoŜenia 
przez Zamawiającego stosownego oświadczenia. Zamawiający w związku z tym nie widzi 
konieczności rozszerzenia treści wzoru umowy o proponowane postanowienia. 

 


