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              Na mocy art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) informuję, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. Dostawa oleju opałowego dla 

jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, w dniu 27.06.2013 roku wpłynęły następujące pytania i wnioski od 

Wykonawców: 

 

 

Pytanie 1       Jakiej pojemności zbiorniki na olej opałowy znajdują się w poszczególnych  

                        placówkach objętych zamówieniem i jaki sposób rozładunku do nich  

                        paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu   

                        pompy przy autocysternie. 

 
Odpowiedź:     Zespół Szkół w Chróścinie – 8 zbiorników po 750 l. 

                                                                      - rozładunek przy zastosowaniu pompy  

                          Zespół Szkół w Prószkowie  –  9 zbiorników po 2.000 l.   

                                                                      - rozładunek przy zastosowaniu pompy 

                          Zespół Szkół w Tułowicach  –  zbiorniki 15.000 l i 12.000 l , 

                                                                       - rozładunek przy  zastosowaniu pompy 

                          Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie  –  4 zbiorniki po 2.000 l. 

                                                                        - rozładunek przy zastosowaniu pompy 

                          Dom Dziecka w Turawie  –  4 zbiorniki po 1.500 l,  

                                                                        - rozładunek przy  zastosowaniu pompy 

 

Pytanie 2       Prosimy o określenie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość   

                        dostarczonego oleju opałowego w temperaturze rzeczywistej zgodna z  

                        dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju opałowego w   

                        temperaturze rzeczywistej wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem  

                        normatywnych ubytków ( np. wg wskazań zalegalizowane układu  

                        pomiarowego przy autocysternie. 

       
Odpowiedź:     Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju w     

                    temperaturze rzeczywistej wg. wskazań układu pomiarowego przy  

                    autocysternie. 

 

Pytanie 3        Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie  

                         elektronicznej zgodnie z artykułem 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11     

                         marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze   

                         zmianami ) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011r.  

                         w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich  

                         przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub   

                         organowi kontroli skarbowej ( Dz. U. z 2011r. nr 68 poz. 360 ) 

            
Odpowiedź:     Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faktur w formie   

                          elektronicznej. 



 

Pytanie 4        W związku z przewidzianą w § 6 ust 1 pkt b) wzoru umowy karą za    

                         nieterminową realizację dostawy, 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 § 1 ust.5   

                         wzoru umowy tak aby zamówienia mogły być składane wyłącznie faksem   

                         lub mailem. 

 
Odpowiedź:       Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów umowy. Wykonawca w   

                           razie potrzeby może  poprosić o potwierdzenie zamówienia telefonicznego   

                           faxem. 

 

Pytanie 5       Wnosimy o modyfikację parametrów jakie ma spełniać dostarczany olej   

                        opałowy. Według obowiązującej polskiej normy PN-C-96024:2011  

                        sprzedawany olej opałowy lekki ma mieć wartość opałową wynoszącą min.  

                        42,6 MJ/kg, a nie min 42,5 MJ/kg. 
 

Odpowiedź:     Zgodnie z § 1 ust. 3 olej opałowy musi spełniać wymogi wskazanej normy z   

              czego wynika, że jednocześnie spełnia wymóg minimalnej wartości opałowej 

 

Pytanie 6        Czy jeśli mowa w dokumentacji przetargowej o cenie producenta to należy  

                         przez to rozumieć cenę podawaną przez producenta do publicznej  

                         wiadomości ( m.in. na jego stronie internetowej ). 

 
Odpowiedź:      Tak, należy przez to rozumieć cenę producenta podawaną do publicznej   

                           Wiadomości. 

 

Pytanie 7         Czy cena dostarczonego oleju opałowego w trakcie realizacji umowy    

                          (zgodnie z § 3 ust. 4 wzoru umowy ) ustalona będzie zgodnie z   

                          funkcjonującą na rynku paliw płynnych zasadą ustalania cen tj. cena   

                          zakupu paliw określona jest wg następującej formuły: cena zakupu  

                          paliwa = cena producenta paliwa publikowana na jego stronie  

                          internetowej w dniu zakupu +/- marża/opust. 

              Zasada ta umożliwiała  Zamawiającemu wyznaczenie ceny oleju   

              opałowego dla każdej dostawy cząstkowej niezależnie od Wykonawcy   

              na podstawie niezależnego źródła.   

 
Odpowiedź:       Cena dostawy oleju opałowego w terminie realizacji umowy jest zgodna z   

                ofertą. Cena może ulec zmianie wyłącznie wg zapisu § 3 ust. 4 umowy. 

 

Pytanie 8         Od jakiej wartości przedmiotu zamówienia będą liczone kary  

                          przewidziane w § 6 ust.1 i 2 wzoru umowy netto, czy brutto. Wnosimy o  

                          doprecyzowanie tej kwestii 

 
Odpowiedź:       Kary będą naliczane od wartości brutto. 

 

 



 

 

 

Pytanie 9         Czy podczas pobierania próbek paliwa z autocysterny Wykonawcy,  

                          zgodnie z § 1 ust. 7 wzoru umowy będą przestrzegane wytyczne w tym  

                          zakresie opisane w normie PN – EN ISO 3170 ( Ciekłe przetwory  

                          naftowe – Ręczne pobieranie próbek ). Wnosimy o umieszczenie w  

                          umowie stosownego zapisu regulującego tą kwestie. 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, w tym zakresie powołuje  

                           się norma PN-C-96024 dla olejów opałowych oraz Rozporządzenie  

                           Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 41 poz.  

                           261 ) w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego,   

                           ciężkiego  oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi   

                           śródlądowej. 

 
Odpowiedź:       Pobieranie próbek oleju opałowego powinno odbywać się zgodnie z  

                normą PN-EN ISO 3170, Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany umowy. 

 

Pytanie 10       Wnioskujemy  o modyfikację zapisu § 5 ust. 3 wzoru umowy w  

                          brzmieniu ,,Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez  

                          Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowi prowadzącemu jego  

                           rachunek”. Zapis taki powoduje, że Zamawiający może nie posiadać  

                           żadnych środków finansowych na koncie, z którego miałaby być  

                           realizowana zapłata, a mimo to złożyć w banku dyspozycje przelewu.  

                           W takiej sytuacji wykonawca nie będzie miał prawa do naliczania  

                           odsetek, wystąpienia z pozwem zapłatę, nie będzie też mógł odstąpić od  

                           umowy w związku ze zwłoką Kupującego w zapłacie. Wnioskujemy  

                           więc o zmianę cytowanego zapisu na następujący : 

                           Za datę zapłaty należności uważa się datę przyjęcia do realizacji przez    

                           bank Zamawiającego dyspozycji przelewu na konto Wykonawcy. 

 
Odpowiedź:       Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów umowy.  

 

Pytanie 11       Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego  terminu   

                          płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy produktów do   

                          momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych   

                          zobowiązań finansowych. 

                    Uwagi na dużą wartość zamówienia wnosimy o wprowadzenie do        

                     wzoru umowy 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:        Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów umowy. 

 

 



 

 

 

Pytanie 12      Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. 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 ° C. W związku z powyższym wnosimy o  

                           wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących tą kwestię. 

                          Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów : 

1) Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy 

oświadczeń o         przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z 

ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008r. (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 Wykonawcy 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 Wykonawcy 

odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku 

akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej 

oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przyjęcia innych 

obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z 

niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z 

zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego. 

             
Odpowiedź:        Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów umowy. W § 1 ust. 1   

                             wskazane jest przeznaczenie oleju opałowego. Umowa będzie podpisana   

                             przez upoważnione osoby. 

 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględnić w dalszym przebiegu 

postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


