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Tarnowo Podgórne, dnia 22.02.2019 
 
 Wszyscy Wykonawcy       
 
Dotyczy:  Zakup i dostawa oleju napędowego. Znak sprawy: 1.2019; 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.), Zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami. 
 

1. Dotyczy SIWZ 
Zamawiający w SIWZ oraz w projekcie umowy nie zawarł zapisów dotyczących bezpieczeństwa 
Zamawiającego w zakresie solidarnej odpowiedzialności w zakresie VAT. Ustawodawca 
przewidział w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 
2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) możliwość ograniczenia odpowiedzialności podmiotów 
nabywających paliwa, jeżeli spełnione zostaną wskazane tam warunki (głównie 105a pkt 3 ust. 
3b). Brak obowiązku wykazania się przez każdego z wykonawców uczestniczących w 
postępowaniu złożeniem stosownej kaucji gwarancyjnej w oczywisty sposób rodzi ryzyko w 
zakresie solidarnej odpowiedzialności VAT oraz skutkuje nierównym traktowaniem 
wykonawców poprzez niezapewnienie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. 
Bezpieczeństwo Zamawiającego jak i uczciwa konkurencja mogą być  zachowane jeżeli 
Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapisy o np. takiej treści: 

A. Dostawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków podatkowych 
związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami oleju napędowego na rzecz 
Zamawiającego, w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług. 

B. Dostawca jest zobowiązany zapewnić, by przez cały okres realizacji niniejszej umowy 
Dostawca był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), 
zaś złożona przez Dostawcę kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105a pkt. 3 ust. 3b 
wskazanej ustawy, wynosiła 10.000.000,00 PLN. 

C. W przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku, o którym mowa w ust. A, i doręczenia 
Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej o odpowiedzialności 
podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe Dostawcy w związku z dokonanymi na 
rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy dostawami oleju napędowego, Dostawca 
zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających z 
takiej decyzji organu podatkowego. 
Czy Zamawiający zamierza uwzględnić w niniejszym postępowaniu swoje 
bezpieczeństwo oraz w pełnym zakresie zasadę zachowania uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wykonawców (art. 7 pkt. 1 PZP) poprzez wymaganie od 
wykonawców wykazania się złożeniem kaucji gwarancyjnej wynoszącej 10 000 000 
PLN i umieszczeniem wykonawcy w wykazie, o których mowa w art. 105a i nast. 
ustawy o podatku od towarów i usług?  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Dotyczy paragrafu 10 załącznika 8 do SIWZ oraz rozdziału 12 ust 8 ppkt a) 
Zamawiający użył sformułowania „cena netto obowiązująca w PKN ORLEN S.A. dla dostaw 
cysternami kolejowymi opublikowana w Internecie”. Na stronie internetowej www.orlen.pl 
podawane są „Hurtowe ceny paliw”.  
Prosimy w precyzyjne opisanie formuły cenowej i zastąpienie wskazanego powyżej 
sformułowania następującym: „Hurtowa cena paliw netto obowiązująca w PKN 
ORLEN S.A. opublikowana na stronie internetowej www.orlen.pl”. 
Zamawiający wykreśli w SIWZ zwrot „w dostawach kolejowych”. 

3. Dotyczy paragrafu 4 ust 1 załącznika 8 do SIWZ  
W ustępie tym Zamawiający postanawia, że zamówienia będą składane m.in. telefonicznie.  
Aby możliwa była weryfikacja czy osoba składająca zamówienie jest do tych 
czynności upoważniona przez Zamawiającego oraz aby możliwe było jednoznaczne 
określenie momentu złożenia zamówienia, prosimy o zgodę Zamawiającego na 
wyłączenie możliwości składania zamówień telefonicznie? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. Dotyczy paragrafu 3 ust 2 załącznika 8 do SIWZ  
Czy przy ustalaniu wielkości dostawy na podstawie pomiaru ilości oleju napędowego 
przy pomocy urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie 
uwzględniał ubytki normatywne odpowiednie dla stosowanych przez Zamawiającego 
urządzeń pomiarowych?   Nie. 
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5. Dotyczy rozdziału 2 ust 5 SIWZ  
W związku z wprowadzonym przez Zamawiającego wymogiem wyposażenia cystern 
realizujących dostawy w legalizowane przepływomierze prosimy o zgodę 
Zamawiającego na zmianę treści rozdziału 3 ust 10 SIWZ oraz paragrafu 3 ust 2 
załącznika 8 do SIWZ tj. „ilość otrzymanego paliwa przez Zamawiającego będzie 
ustalana na podstawie pomiarów dokonywanych przez legalizowane 
przepływomierze zamontowane na cysternach realizujących dostawy”. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę 

wybranego w drodze postępowania w siedzibie Wykonawcy i przesłanie podpisanych 
egzemplarzy umowy przesyłką pocztową lub kurierską? 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
7. Dotyczy paragrafu 3 ust 1 załącznika 8 do SIWZ  

Zamawiający używa pojęcia „stacja paliw”. 
Prosimy o opis zbiorników magazynowych dla Części I i Części II przedmiotu 
zamówienia, tj. informację czy jest to zbiornik podziemny czy naziemny oraz o 
podanie ich pojemności.  
Część I zbiornik podziemny 13.000 litrów 
Część II zbiornik naziemny 5.000 litrów 

 
8. Dotyczy paragrafu 9 ust 3 załącznika 8 do SIWZ. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia faktury drogą elektroniczną na adres 
odbiorcy w ciągu 24 godzin do dostawy paliwa a oryginał faktury pocztą na adres odbiorcy.  
Czy Zamawiający zgadza się na przesyłanie faktury elektronicznej (eFaktura) za 
pośrednictwem portalu internetowego Wykonawcy?  
Żądanie Zamawiającego dotyczące wysłania faktury drogą elektroniczną w ciągu 24 
godzin do dostawy paliwa jest nieuprawnione. Zgodnie z przepisami, Wykonawca nie 
ma obowiązku wystawienia faktury w tak krótkim terminie od momentu dostawy. 
Należy tu uwzględnić obieg dokumentów oraz dni wolne od pracy. Prosimy o zmianę 
zapisu w paragrafie 9 ust 3 załącznika 8 do SIWZ i zastąpienie sformułowania „24 
godzin” na „7 dni”. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
9. Dotyczy paragrafu 9 ust 4 załącznika 8 do SIWZ oraz załącznika 2 do SIWZ 

W załączniku 2 do SIWZ Zamawiający wprowadził zapis dotyczący warunków płatności „30 dni 
od daty prawidłowo wystawionej faktury”, natomiast w paragrafie 9 ust 4 załącznika 8 do 
SIWZ „w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
sporządzonej faktury VAT”.  
Prosimy o podanie ostatecznej wersji zapisu liczenia terminu płatności. 
Ostateczna wersja to: „w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT”. 

 
10. Dotyczy rozdziału 10 ust 7 SIWZ                                                                                                                                    

Zamawiający wprowadził zapis „Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i 
nazwiskiem osoby podpisującej”. 
W związku z obowiązkiem podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym opisanym w SIWZ, prosimy o wyjaśnienie przywołanego powyżej 
zapisu. 
Zamawiający rezygnuje z pieczątki imiennej na rzecz podpisu elektronicznego. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

Ponadto Zamawiający informuje, że treść przedstawionych wyjaśnień nie powoduje 

zmiany terminu składania ofert. 

Waldemar Wereszczyński  

podpis kwalifikowany 
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