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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 2013 r. poz. 907) 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 13.08.2013 r. 
Prosimy o przekazanie informacji, kto obecnie dostarcza Państwu olej napędowy. Prosimy  
o podanie nazwy Dostawcy oraz ceny (marży/upustu) z oferty przetargowej. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że żądane informacje nie są objęte treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Niezależnie od powyższego Zamawiający zauważa, że informacje te 

są dostępne na jego stronie BIP.  

Pytanie nr 2 z dnia 20.08.2013 r. 
Prosimy o doprecyzowanie informacji na temat częstotliwości i wielkości pojedynczej dostawy 
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 30 000 litrów oleju napędowego.  

Pytanie nr 3 z dnia 20.08.2013 r. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenie ilości dostaw i fakturowanie następowało 
zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie  
w temperaturze referencyjnej (w 15°C)? 
Odpowiedź: 
Dostarczona ilość oleju napędowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15°C, 

zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Dz. U. z 2011 r. Nr 108, 

poz.626. 

 



Pytanie nr 4 z dnia 20.08.2013 r. 
Proponujemy, aby zapotrzebowania były składane przez Zamawiającego do godz. 1000 na 
dwa dni robocze przed datą dostawy. 
Odpowiedź: 
Ustosunkowując się do propozycji dotyczącej wskazania, że zapotrzebowanie ma być 
składane do godziny 1000 na dwa dni robocze przed terminem jego realizacji, Zamawiający 
podnosi, że takie doprecyzowanie będzie z jego punktu widzenia niekorzystne. Z tych 
względów Zamawiający odmawia dokonania proponowanych uzupełnień treści wzoru umowy. 

Pytanie nr 5 z dnia 20.08.2013 r. 
Zamawiający żąda, aby zmiany ceny były każdorazowo dokumentowane w dniu dostawy 
poprzez załączenie do dokumentów dostawy wydruku z cenami ogłaszanymi w Internecie na 
stronie producenta. Czy dla ograniczenia liczby dokumentów dostarczanych wraz z dostawą 
paliwa można odstąpić od tego warunku, z uwagi na fakt, że wspomniane ceny paliw 
publikowane są codziennie w sposób powszechnie dostępny na stronach internetowych 
producentów – PKN ORLEN S.A. czy LOTOS S.A.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymóg dołączania do faktury wydruku ze strony internetowej 

producenta paliwa, zawierającego informację o cenie producenta, obowiązującej w dniu 

dostawy oleju napędowego objętego daną fakturą. 

Pytanie nr 6 z dnia 20.08.2013 r. 
Od jakiej wartości Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną przewidzianą w § 8 
ust. 1 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. z 2013 r. poz. 385) – ceną jest wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;  
w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

Pytanie nr 7 z dnia 20.08.2013 r. 
Prosimy o wykreślenie zapisu „W przypadku dostawy oleju napędowego nieodpowiedniej 
jakości….” I zastąpienie go nowym brzmieniem: „W przypadku dostawy oleju napędowego 
nieodpowiadającemu pod względem jakościowym wymaganiom określonym  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.)”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia dokonania proponowanej zmiany zapisu § 9 umowy z uwagi na to, że 

załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441 z późn. zm.) nie określa 

wszystkich wymagań jakościowych jakim powinien odpowiadać olej napędowy stosownie do 

zapisów zawartych  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie nr 8 z dnia 20.08.2013 r. 
Zgodnie z pkt. 2 w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności oraz posiada wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda 

dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania podmiotu (podmiotów) lub innego dokumentu, 

potwierdzającego fakt oddania do dyspozycji Wykonawcy, zasobów niezbędnych do 

wykonywania zamówienia. Co w takim przypadku ma złożyć Wykonawca, który przy realizacji 

zamówienia będzie korzystał z własnych zasobów, z własnego potencjału technicznego? 



Czy wystarczającym na spełnienie w/w warunku będzie wykreślenie zapisu zawartego  

w punkcie 16 w Oświadczeniu Wykonawcy (Zał. Nr 2 do SIWZ)? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem zawartym w nawiasie po treści pkt 16 załącznika nr 2 do SIWZ, 

wykreślenie tego punktu będzie równoznaczne z tym, że Wykonawca przy wykonaniu 

zamówienia będzie polegał wyłącznie na własnej wiedzy, doświadczeniu, potencjale 

technicznym i osobowym oraz zdolnościach finansowych. 

Pytanie nr 9 z dnia 21.08.2013 r. 
Jaka ilość oleju napędowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

Pytanie nr 10 z dnia 21.08.2013 r. 
Jakiej pojemności zbiornik na olej napędowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do 

niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy 

autocysternie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że posiada 2 zbiorniki na olej napędowy o pojemności 20,5 tys. litrów 
każdy. Zamawiający informuje również, że preferuje rozładunek paliwa z autocysterny za 
pomocą pompy z legalizowanym licznikiem zainstalowanym na autocysternie. Zamawiający 
dopuszcza także rozładunek oleju napędowego z autocysterny metodą grawitacyjną. 

Pytanie nr 11 z dnia 21.08.2013 r. 
Czy dostawy oleju napędowego realizowane będą w dni robocze 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: 

Tak – dostawy oleju napędowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

Pytanie nr 12 z dnia 21.08.2013 r. 
W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy? 

Odpowiedź: 

Dostawy będą mogły być realizowane w dni robocze określone w odpowiedzi na pytanie nr 11, 

w godz. 700 – 1400. 

Pytanie nr 13 z dnia 21.08.2013 r. 
Czy zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie dla 

celów własnych? Jeśli nie to czy Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót olejem 

napędowym wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póź. zm.) 

Wykonawca posiadający koncesje na obrót paliwami ciekłymi nie może zawierać umów 

kupna-sprzedaży paliw ciekłych z podmiotami, które nie posiadają stosownej koncesji  

w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana. 

Odpowiedź: 

Zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany wyłącznie do celów własnych 

Zamawiającego. 

 



Pytanie nr 14 z dnia 21.08.2013 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 napędowego jest jego ilość wyrażona w litrach gotowego 

wyrobu w temperaturze 15°C. Prosimy więc o określenie czy podstawą do wystawienia faktury 

będzie ilość dostarczonego oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15°C. zgodna  

z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju napędowego w temperaturze 

15°C wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków i błędów pomiaru (np. 

wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy 

autocysternie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczona ilość oleju 

napędowego w temperaturze 15°C wg przyjęcia przez Zamawiającego z uwzględnieniem 

normatywnych ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją 

do 15°C przy autocysternie. 

Pytanie nr 15 z dnia 21.08.2013 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 dużą wartość zamówienia 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 

nienależyte wykonanie umowy”. 

Odpowiedź: 

Proponowany zapis wzoru umowy nie leży w interesie Zamawiającego i w związku z tym nie 
zostanie wprowadzony do jego treści. Wykonawca ma inne przewidziane prawem możliwości 
reagowania na zwłokę w zapłacie należności przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 16 z dnia 21.08.2013 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: 

Ze względu na istniejący sposób obiegu dokumentów w spółce, Zamawiający nie dopuszcza 

przekazywania faktur VAT w formie elektronicznej. 

Pytanie nr 17 z dnia 21.08.2013 r. 
Od jakiej wartości danej dostawy będzie liczona kara przewidziana w § 8 ust. 1 wzoru umowy, 

netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6. 

Pytanie nr 18 z dnia 21.08.2013 r. 
Jak Zamawiający zgodnie z § 9 wzoru umowy będzie stwierdzał, że dostarczany olej 

napędowy jest niewłaściwej jakości? Czy na podstawie badania próbek oleju napędowego 



pobranych zgodnie z normą PN-EN ISO 3170 (Ciekłe przetwory naftowe – Ręczne pobieranie 

próbek) z autocysterny Wykonawcy realizującej dostawę? 

Od momentu zlania paliwa z autocysterny Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego  

i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ), paliwo staje się własnością 

Zamawiającego i na nim spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie jego należytej jakości. 

Pomimo zaplombowania spustów zbiornika Zamawiającego, nie można wykluczyć ryzyka 

ingerencji osób trzecich w skład jakościowy paliwa np. poprzez dolanie lub wypompowanie 

paliwa. Wykonawca może ponosić jedynie konsekwencje złej jakości paliwa powstałej z jego 

winy, dlatego przedmiotem analizy właściwości fizyko-chemicznych dostarczonego paliwa 

oraz podstawą do roszczeń powinny być próbki pobierane zgodnie z polską normą PN-EN 

ISO 3170 z jego autocysterny. Uzyskanie reprezentatywnej próbki ciekłych produktów 

naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej procedury oraz zachowania 

odpowiednich środków ostrożności. 

Zagadnienia te zostały opisane w przytoczonej normie i na tą normę powołuje się polska 

norma PN-EN 590 dla oleju napędowego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  

1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

(Dz. U. 2009, Nr 147, poz. 1189) opisując sposób postępowania przy pobieraniu próbek, 

postępowania z próbkami oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa w tym zakresie 

również powołuje się na normę PN-EN ISO 3170. 

W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie zapisów § 9 wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie pobierał próbki oleju napędowego w sposób przewidziany w przepisach 

powołanych w pytaniu. Stosowanie przepisów ogólnie obowiązujących nie wymaga naszym 

zdaniem powoływania ich w treści umowy, w związku z czym nie widzimy konieczności 

dokonywania wnioskowanego uzupełnienia.  

Pytanie nr 19 z dnia 21.08.2013 r. 
W jakiej formie będą składane zamówienia na dostawy oleju napędowego? 

Wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za 

pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw może powodować spory co 

do terminu złożenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy kiedy zostało 

złożone zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte. 

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację wzoru umowy poprzez dodanie zapisu 

dopuszczającego składanie zamówień wyłącznie faksem lub mailem. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z tego 

faktu wywodzi skutki prawne. Kara za nieterminową realizację dostawy zastrzeżona została na 

rzecz Zamawiającego i to w jego interesie będzie pozostawało dokonywanie zamówienia  

w sposób umożliwiający wykazanie (w razie zaistnienia takiej konieczności) pozostawania 

Wykonawcy w zwłoce z wykonaniem dostawy, bez potrzeby uzupełniania treści wzoru umowy. 

Pytanie nr 20 z dnia 22.08.2013 r. 
Prosimy o wpisanie (doprecyzowanie) roku do wskazanych terminów dostawy poszczególnych 
gatunków oleju napędowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi konieczności wpisania (doprecyzowania) roku do wskazanych 
terminów dostawy poszczególnych gatunków oleju napędowego, z uwagi na fakt, że 
zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, co  
w sposób oczywisty przesądza, iż chodzi o wskazane okresy lat 2013 i 2014.  
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