
Strzegom dnia 08 lipca 2019 roku

Do: 
Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO   SIWZ 

Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  o  wartości  poniżej  kwot  okr  eślonych   w  przepisach  wydanych  na
podstawie  art.  11  ust.  8  w/w  ustawy   pn.    „DOSTAWA  MIAŁU  WĘGLOWEGO  DLA
KOTŁOWNI W STRZEGOMIU NA SEZON GRZEWCZY 2019/2020 „     (numer postępowania:
1/ZP/2019)

Na podstawie   art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) - informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły
zapytania Wykonawców.  Poniżej podajemy treść zapytań oraz nasze wyjaśnienia.

Zapytanie nr 1:
W związku z wejściem w życie  od  dnia  02 stycznia  2012r.  opodatkowania  podatkiem akcyzowym
wyrobów  węglowych,  proszę  o  udzielenie  informacji,  czy  dostawy  opału  do  Państwa,  podlegają
zwolnieniu z podatku akcyzowego czy tez nie. Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku
akcyzowym Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z poźn. zm. od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów
węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł
szereg  zwolnień.  W przypadku  przysługującego  zwolnienia,  prosimy o  podanie  podstawy prawnej
zwolnienia,  w  szczególności  w  kontekście  zmian  w  ustawie  o  podatku  akcyzowym,
dotyczących tzw. zakładów energochłonnych, wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2017
roku. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2005 - ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym). 

Wyjaśnienie do zapytania nr 1:
Dostawy opału do Zamawiającego nie   podlegają zwolnieniu  z podatku akcyzowego.

Zapytanie nr 2:
Czy możliwa jest realizacja Państwa Zamówienia transportem łączonym tj. kolejowo na tory ogólne w
Strzegomiu a następnie naszymi samochodami na Państwa Skład.
Dostawa jednorazowa w ilości 1500 – 1700 ton rozładunek i dostawa na Państwa skład w godzinach
7.00 – 20.00 jednego dnia (wrzesień 2019r)
Pozwala  to  w  znacznym  stopniu  ograniczyć  koszty  transportu  co  pozwoli  nam  zaproponować
atrakcyjną cenę dostaw.

Wyjaśnienie do zapytania nr 2:
W związku z brakiem możliwości zmagazynowania tak dużej ilości opału - Zamawiający nie wyraża
zgody na jednorazową dostawę całości opału. Możliwa jest dostawa tylko na warunkach podanych
w SIWZ.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjasnień w treści składanej oferty.
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