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Tarnowo Podgóme, 02,02.20 1 8 r.

DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicmego w Ębie przetargu nieograniczonego na

,,Zakup i dostawa oleju napędowego".

Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w poĘpowaniu
wp§łtęĘ py,tania. Dzińając w oparciu o przepis art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający ponżej przedstawia treść zapytańwtaz z wyjaśnieniami,

PYTANIA:

1. Zamawiający nie wskazują jednoznacznie czy zakupione paliwo wykorzystywane będzie do celów
własnych czy może będzie odsprzedawane (również poza głanicami kaju) oraz czy w związkl z
tym Zamawiający posiadają stosowne koncesje na obrót paliwami ciekłyni.

a) Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzvstvwane orzez Zamawiających wyłąc
własnych orosimy o dodanie do umowy/umów następui@ęgq, żaBi§u, ]blbo złqżplią j!ry
zawieraniu umowy/umów przez Zamawiajacych oświadczenia o następujacej treści):

,Jamawiający oświadczą iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakesie w}twarzania lub
obrotu paliwami i energią w rozumieniu ań. 32 ust,1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10,04.199'] r.
Prawo Energetycme (tekst jednolĘ Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm,) [dalej takż€: ,,prawo
energeĘctte"l, zaś:

o Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN ż7l0l943, CN 271020l l
zakupione od Wykonawcy przeznaczole będą wyłącznie na własny użytek. O zmianie syfuacj i
fakĘcmej/prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne
dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniaĘ zmiany.
W prąpadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaĘ na
terlorium Polski lub wywozowi i odsprzedazy poza terlorium Polski, Zamawiający zobowiązlje
się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekĘmi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o
jej uzyskaniu.
Zamavliający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z Ęt;;tłu sprzedaĘ
paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wynaganej koncesji.
W przypadku naruszenia przez Zama:wiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na
potrzeby własne, w szczególności w prąpadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez
wynaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami kupionymi
od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na lzęcz
Wykonawcy kwoĘ w $ysokości równej prawomocnej karze administraryjnej łymierzonej
Wykonawcy przez Ptezesa Urzędtl Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy
złoĘch a nie większej niż 250 Ęsięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z ań. 56 ust.

2h pL1 7 prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez
Wykonawcę waruŃów udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszecblie
obowiązujących w zakesie obrotu huńowego paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami
koncesj onowanymi".

b) Jeśli zamawiane oaliwa będą orzemaczone przez Zamawiających do dalszego obrotu prosimy o
dodanie do umowy/umów następuiącego zapisu (albo złożenia prry zawieraniu umowv/umów
orzez Zamawiaiacych oświadczenia o następującei treści):
,,Zamavłiający oświadcza, iż prowńzi działfiość gospodarcą w zakesie obrotu następującymi
paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust,1 pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo
Energetycme (Dz.U. zż017 r.,poz. ż20 z późn zrn.) [daĘ także: ,,prawo energetyczne"] zgodnie
z zapisami posiadanej koncesji:

o Olejami napędowymi do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 2710201 l.



c)

W pr4padku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miĄ podlegać wyrłozowi i odsprzedaĄ
poza ter}torium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót
paliwami ciekłymi z zagruicą przed dokonaniem obrofu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocmego
poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu.
Zamawiający znbowiązuje się dostarczyó Wykonawcy stosowng koncesje. O zmianie sytuacj i

faktycmej/prawnej w przedmiocie posiadania koncesji Zamawiający powiadomi Wykonawcę i
prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniaĘ aniany.
Zamawiający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z §,tułu sprzedaĄ
paliw ciekłych przez Z,amawiającego bez posiadania wymaganej koncesji.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą Paliwami kupionymi od

Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzacz
Wykonawcy kwoty w wysokości rórłnej prawomocnej karze wymierzonej Wykonawcy przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z fli,ułu sprzędel{ paliw ciekĘch do przedsiębiorców nie
posiadających koncesji jeżeli taka koncesja była wymagana w wysokości nie mniejszej niż 50

tysięcy złoĘch a nie większej niż 250 tysięcy ńoĘch za każóy przypadek naruszenia zgodnie z ań.

56 ust.2h pkt 7 prawa energetycmego.
W przypadku tltrńy przez Zamawiającego posiadanej koncesji, uprawniającej do obrotu paliwami
zakupionymi od Wykonawcy, nie poinformowania o tym fakcie Wykonawcy i dokonania obrotu

§mi produktami bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaĘ na rzęcz
Wykonawcy kary umownej w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej
wymierzonej Wykonawcy przez Ptezesa Urzędu Regulacj i Energe|ki wynoszącej, zgodnie z art.

56 ust.2h pkt 7 prawa energerycmego, nie mniej niż 50 tysięcy złoĘch a nie więcej niż 250 tysięcy
żoĘch w zwięku z stwierdzeniem przęż ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków
udzielonych koncesji, lub naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie
obowiązku obrotu hurtowego paliwami ciekłymi tylko pomiędzy podmiotami posiadającymi
właściwe koncesje."
Jeśli zamawiane paliwa bodą wykorąvsłwane przez Zamawiąiących dla c
przemaczone do dalszeqo obrotu prosimy o dodanie do umowv/umów zapisu albo złożenia prąv
zawieraniu umowy/umów oświadczenia o treści wskazanej w zulkgiąbl
Rozdział I pkt, 4 SrWZ otrrymuje łrrzmienie:
,frzedmiotem postępowania jest zakup i dostawa oleju napędowego wyłącznie na potrzeby
własne Zamawiającego upoważnionego i podmiotów wskazanych w Załączniklt nr 10 do
sIwZ

Czy Zamawiający prowadzi obrót paliwami ciekĘmi z zagranicą i posiada stosowną koncesję?

Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi zagranicą.

Jeśli Zamawiający prowadzi działalność gospodarczą w zakesie obrotu paliwami, ploszę o
udzielenie informacji, czy Zamałtiający złoĄł w wymaganym terminie (tj, do 16 stycznia 2017 t.)
wniosek o zmianę posiadanej przez siebie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) w celu
dostosowania jej treści do nowej definicji paliw ciekłych o LtóĄ mowa w art. 3 pkt. 3b ustawy
Prawo energetyczne, zgodnie z dyspozycją zavłartąw art. 16ust. l oraz 16aust. l lśasvy zdniaZ2
lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetycme oraz niekórych innych ustaw (Dz-U - zż016
roku poz. 1165) oraz czy przedmiotowy wniosek obejmuje wskazanie w zmienianej koncesji
obydwu rodzajów olejów napędowych mogących być przedmiotem obrotu objętego koncesją, tj.
olejów napędowych o kodach CN: 2710 19 43 i 2710 20 1i zgodnie z ich klasyfikacją
Nomenklatury Scalonej (kodami CN), według załącznika I do rozporądzenia Rady (EWG) nr
2658187 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfu Celnej (Dz. Uu. UE L 256 z07,09.1987, str,l )?

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2.

W celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym i dzińania szarej strefu w obrocie paliwami
płynnymi, na podstawie Ustawy z dnia 26.07 .ż0l3t o zmianie ustały o podatku od towarów i
usług oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie Ustawy z dnia 9.04.2015r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów iusług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z intencją
Ustawodawcy została wprowadzona solidarna odpowiedzialnośó nabyrvcy za rozliczenia i

J.

4.
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6.

7.

zobowipania VAT sprzedawcy w obrocie huńowym paliwami płynnymi. Aby uniknąó
odpowiedzialności solidamej za ewentualne nieprawidłowości
sprzedawców/dostawcódimporterów paliw płynnych wprowadzono kaucje gwarancyjne, które
stanowią zabezpieczenie ewentualnych uszczupleń skarbowych z Ąrtułu nieodprowadzonego
podatku VAT. Aktualnie wysokość kaucji może wynosió od 1 mln zł do 10 mln ń, przy czym
kaucja w wysokości l0 mln zł zwalnia nablłvcę z odpowiedzialności solidamej ze sprzedającym
nięza|eżnie od wielkości ewentualnych uszczupleń skarbowych z §tułu nieodprowadzonego
podatlt VAT. W interesie Zamawiającego jest aby Wykonawca złożył kaucję gwarancyjną w
Urzędzie Skarbowym w wysokości l0 mln, która zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności
solidamej za zobowiązania podatkowe Wykonawcy niezależnie od wolumenu paliwa zakupionego
od Wykonawcy. Od 2013 roku Min. Fin. na swojej stronie intemetowej prowadzi Ęestr Kaucj i
gwarancyjnych - Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w
załączniks nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług które ńoĘĘ kaucję gwarancyjną.
Py,tanie ,,Czy Zamawiający będzie ĄdŃ od Wykonawcy oświadczenia, że jako podmiot
dokonujący dostaw towarów złoĘł w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w
ań. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usfug (tekst jednolity Dz.
U. z2O1tr,, Nr 177, poz. 1054 z późn, zm.) w wysokości 10 mln PLN oraz że przez caĘ okres
obowiązywania umowy będzie utrzymyrvał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości i czy na
potwierdzenie tego oświadczenia będzie żądał zaświadczenia z Urądu Skarbowego i wydruk z
elektronicznego wykazu prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publiczrych
potwierdzający, że wykonawca jako podmiot dokonujący dostaw towarów, złoĘł kaucję
gwarancyjną w maksymalnej wysokości 10 mln zł - jako dokument potwierdzający spełnienie
warunku, o którym mowa. W przypadL:u gdy Zanawiający będzie żądń zarówno zaświadczenia z
urzędu skarbowego jak i wydruku z elektronicznego wykazu prosimy o dodanie zapisu mówiącego,
iż w przypadku gdy termin obowiązywania kaucji gwarancyjnej skończy się w trakcie
obowiąąrvania umowy Wykonawcl zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
postanowienia Urzędu Skarbowego o przedfużeniu terminu obowiąąłlania kaucji na co najmniej
okres obowiązywania umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

dot. § 3 ust. 2 pkt. a) wzolu umowy - Czy Zamavliający wyrazi zgodę, aby rozliczenie ilości
dostaw i fakhrrowanie następowało zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika
zainstalowanego na autocystemie w temperaturzę referencyjnej (15'C)? Przepływomierze
zainstalowarre w naszych cysternach, posiadające funkcje kompensacji do temperatury
referencyjnej uyposa,żone są w czujnik gęstości i temperatury, zatem podają realną ilość paliwa w
temp, 15'C. Natomiast urządzenia zainsta|owane w zbiornikach wyposażone w sondy pływakowe
mierzą wysokośó sfupa ciecąy i przetransponowują ją na objętość, odnosząc się do przybliżonej
gęstości, zapisanej w tabeli API (pamięó urządzenia). Pomiar nimi realizowany daje zatem
poglądową, przybliżona wartość objętości paliwa w temp. referencyjnej. Z tego wnioseĘ iżjest to
pomiar macznie mniej dokładny.

Zamawiający nie wyraża zgody,

Proponujemy uściślenie zapisu § 4 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, aby zamówienia
szczegółowe na dostawę benzyny przekazywane były Wykonawcy wyłącznie za pośrednictwem
faksu'lub drogą elektronicmą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy do godz. 11.00. Zamówienia składane po godz. 11.00 traktowane będą jako złożone
następnego dnia roboczego. Powyższa aniana umożliwi Wykonawcy opĘmalne zaplanowanie
dostaw do Zamawiającego z uwzględnieniem całego planu dostaw realizowanych przez
Wykonawcę.

Zamawiający nie wyrźa zgody.

dot. § 5 wzoru umowy - W celu zapewnienia sprawnego i rzetelnego realizowania postarrowień
umowy oraz z uwagi na czas potrzebny na realizację zamówienia (zlecenie usfugi transpońowej,
ograniczona dostępność produktu) sugerujemy wydfużenie terminu realizacji. Idealnym czasem
pozwalającym na przygotowanie i wykonanie dostawy niecałocystemowej (do 30 m3), z
uwzględnieniem ewentualnych opózrrień spowodowanych nieprzewidyvalnymi i niezależnymi od
Wykonawcy przeszkodami jest 48 godzin od momentu Ąoszenia zapotrzebowania. W związku z



8.

tym, że Zamawiający przewiduje dostawy niecałocystemowe, pylamy czy możliwe jest zglaszanle
zapotrzebowania na dostawy z 48-godzirrnym wyprzedzeniem?

W ocenie Wykonawcy termin dostarczenia paliw do ż4 h jest możliwy do zachowania w
przypadku ńożenia przez Zamasvialącego zamówienia do godz. ll:00 dnia roboczego. Złożenie
zamówięnia po Ę godzinie Wykonawca będzie rozpatrywał jako złożone kolejnego dnia
roboczego. Czy Zamawiający dopuści taką możliwość?

Zamawiający nie wyraża zgody.

dot. § 9 ust. 3 wzoru umowy - Jeśli Zamawiaj ący wyrazi zgodę aby rozliczenie ilości dostaw i
fakturowanie następowało zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika zainstalowanego na
autocysternie lub zobowiąze się do dosyłania protokołów z dosta\ły niezwłocmie po dostawie
wówczas Wykonawca ma możliwość zafakturowania dostawy w ciągu 24 h i może się do tego
zobowiązać. Jeśli natomiast protokĄ z dostawy zostaą przękazane przez Zamawiającego po
kilku dniach Wykonawca nie będzie miał możliwości zafakturowania dostawy w ciągu 24 h. W
z,Niązku z powyższym prosimy o odsąpienie od tego wymogu.

Zamawiający zmienia zapis ust. 3 w §9 umowy następujący sposób:

,,3. 
'Wykonawca za paliwo pobrane przez Zamawiającego obciąĘ fakturą Zamawiającego

wysyłając ją drogą elektroniczną na adres w ciągu 72 godzin od dostawy
paliwa, a oryginal faktury pocztą na adres odbiorcy.

dot, § 9 ust. 4 wzoru umowy - Czy Zama:wiający wyrazi zgodę na zmianę formy płatności w taki
sposób aby termin liczony był od daty dostawy lub od daty rłystawienia prawidłowej faktury Vat,
wskutek czego strony unikną nieporozumień dotyczących terminowości wpłat?

Zamawiający nie wyrńa zgody.

9.


