
Wodzisław Sl,  06.12.2012 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  realizowanego  w  trybie 
przetargu nieograniczonego  - dostawy pn.:
„Dostawa  oleju  opałowego  lekkiego  dla  potrzeb  Zespołu  Szkolno-  Przedszkolnego  w 
Wodzisław Śląskim  na rok 2013”.

Działając  na  podstawie  przepisu  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm./ Zamawiający informuje, 
że do w/w postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1.
Czy dostawy oleju opałowego 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:

Dostawy oleju  opałowego  realizowane  będą  w  dni  robocze  od  poniedziałku  do  piątku  z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Pytanie 2. 

W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy

Odpowiedź:

Dostawy mogą być realizowane od godz 7:00 do 15:00

Pytanie 3 

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:

Na  olej  opałowy  posiadamy  zbiorniki  10  000  litrów.  Rozładunek  następuje  przy  użyciu 
pompy przy autocysternie.



Pytanie 4. 

Czy  lokalizacja zbiornika/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 
2,8 m/ 3,4 m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ?

Odpowiedź: 

Dostawa możliwa tylko autocysternami  o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m

Pytanie 5. 

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, 
wyrażona  w  litrach  gotowego  wyrobu  w  temperaturze  15  stopni  C.  Prosimy  więc  o 
określenie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego 
w temperaturze referencyjnej 15 stopni C zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy 
dostarczona  ilość oleju opałowego w temperaturze 15 stopni  C wg Państawa przyjęcia  z 
uwzględnieniem  normatywnych  ubytków  (  np.  wg  wskazań  zalegalizowane  układu 
pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie.

Odpowiedź:

Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  ilość  oleju  opałowego  wg  wskazań  układu 
pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z 
art. 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 a dnia 28.03.2011 r w 
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej,  zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub kontroli skarbowej ( Dz U z 2011 r nr 68 poz 360)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faktur VAT w formie elektronicznej  

Pytanie 7

Czy w opisie Wykonawcy jako strony umowy znajdą się wszystkie wymagane informacje 
zgodne  z  art.  206  Kodeksu  spółek  handlowych  jeśli  do  realizacji  zamówienia  zostanie 
wybrana spółka?

Odpowiedź:

Jeżeli do realizacji zamówienia zostanie wybrana spółka to w opisie Wykonawcy jako strony 
umowy znajdą się wszystkie wymagane informacje

Pytanie 8. 

Od jakiej wartości jednorazowej dostawy  będą liczone kary przewidziane w §5 ust. 1 pkt. 1.2 
i 1.3 wzoru umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

Odpowiedź:
Kary umowne będą liczone od kwoty brutto.



Pytanie 9.

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 umowy wnosimy o wprowadzenie do  projektu umowy zapisów 
regulujących  tą  kwestię  np.  w  brzmieniu:  „Dostawca   zastrzega  sobie  prawo  odmowy 
realizacji kolejnego zamówienia  w przypadku zalęgłości płatniczych  Zamawiającego. Takie 
zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy.”

Odpowiedź:

Nie wyraża się zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy.

Pytanie 10. 

Zgodnie z art.  89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem 
zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest 
złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów 
opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie 
złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju 
opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC.

 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru  umowy zapisów regulującą tą 
kwestię. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:

1) Zamawiający zobowiązuje  się  do  składania  Dostawcy oświadczeń  o  przeznaczeniu 
oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 
roku (wraz z  późniejszymi  zmianami)  każdorazowo przy zakupie  oleju opałowego 
najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

2) Jeżeli  oświadczenia  o  przeznaczeniu  oleju  opałowego  będą  składane  przez  osoby 
upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć 
Dostawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.

3) Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego 
lub  złożenia  nieważnego  oświadczenia,  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  na  rzecz 
Dostawcy  odszkodowania  obejmującego  pełną  obowiązującą  stawkę  podatku 
akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o 
jego przeznaczeniu,  a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na  Dostawcę 
wynikających  z  niedochowania  przez  Zamawiającego obowiązków wynikających  z 
zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.

Odpowiedź:
Nie wyraża się zgody na modyfikacje  zapisów wzoru umowy.  Jednocześnie  Zamawiający 
informuje, że przy zakupie oleju każdorazowo będzie składał oświadczenie o przeznaczeniu 
oleju opałowego wystawione  przez Dostawcę .



Pytanie 11
Zgodnie  z  pkt  14  siwz  cenę  ofertową  należy  wyznaczyć  w  oparciu  o  cenę  producenta 
ofarowanego oleju opałowego publikowaną na jego stronie internetowej z dnia 03.12.2012 r , 
natomiast  zgodnie  ze wzorem ofarty  do wyznaczenia  ceny ofertowej  należy przyjąć  cenę 
producenta  z  dnia  02.12.2012  r  Prosimy  o  wyjaśnienie  która  data  jest  prowidłowa  oraz 
ujednolicenie przedmiotowych zapisów siwz. 

Odpowiedź: 
Data prowidłowa to 03.12.2012 r  gdyż daty 02.12.2012 r jest dniem wolnym od pracy.
Wzór oferty do wyznaczenia ceny ofertowej został poprawiony i zamieszczony na stronie 
internetowej. 


