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ZP/02.2017 

 

Do wszystkich Wykonawców. 

 

 

Dotyczy:  ZP/02.2017 DOSTAWA  693 m
3
 OLEJU NAPĘDOWEGO  DLA KOMUNIKACJI 

MIEJSKIEJ ŁOMIANKI SP. Z O.O. 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z 

wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań oraz dokonuje zmiany SIWZ. 

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęło następujące pytanie dotyczące treści SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 1  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (wraz 

z póź. zmianami), ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 

poniższe pytania i ewentualne dokonanie modyfikacji treści SIWZ i umowy: 

 

1. dot. SIWZ, ponieważ Zamawiający nie wskazuje jednoznacznie czy zakupione paliwo 

wykorzystywane będzie do celów własnych czy może będzie odsprzedawane (również poza 

granicami kraju) oraz czy w związku z tym Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi.  

a) Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów 

własnych prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu 

umowy oświadczenia o następującej treści): 

„Zamawiający  oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub 

obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. 

Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo 

energetyczne”], zaś: 

• Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011 

• Benzyny silnikowe o kodach CN 27101245, CN 27101249 

• Olej napędowy do celów grzewczych o kodzie CN 27101943 

• Lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe o kodach CN 27101947, CN 27101946  

• Gaz płynny LPG o kodach CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 19 00 

zakupione od Wykonawcy przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji 

faktycznej/prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne 

dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.  

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na 

terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje 

się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą 

przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy 

o jej uzyskaniu. Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z 

tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej 
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koncesji. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa 

wyłącznie na potrzeby własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży 

paliwa bez wymaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami 

kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na 

rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej 

Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy 

złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 

2h pkt 7 prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez 

Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie 

obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami 

koncesjonowanymi”. 

Odpowiedź: 

Zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych.  

 

Pytanie nr 2  

2. dot. §7 ust. 5 umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, tak aby termin 

płatności liczony był 14 dni od daty sprzedaży lub wystawienia f-ry vat, bądź czy dopuszcza 

możliwość otrzymywania e-faktury tj. w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.)? 

 Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wyraża zgody  na zmianę zapisu  §7 ust. 5 umowy. Zamawiający dopuszcza 

możliwość otrzymywania e-faktury tj. w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.). 

 

Pytanie nr 3  

3. dot. §6 ust. 1 umowy, czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania 

próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 147, poz.1189)? 

Odpowiedź: 

Tak. Podczas pobierania próbek paliwa z autocysterny Wykonawca i Zamawiający będą 

przestrzegać wytycznych w zakresie opisanym w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 

czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w 

sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. (Dz.U. 2014  poz. 1035).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania 

próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009, nr 147, poz. 1189) zostało ujęte w teksie 

jednolitym w obwieszczeniu z dnia 4 czerwca 2014 Dz.U. 2014  poz. 1035. 

 

 

Pytanie nr 4  

4. dot. §6 ust. 3 umowy, proszę o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie jako przedostatnie 

słowo w zdaniu  „akredytowanym”. Tak, aby zdanie przyjęło brzmienie: „Badania wykonywane 

będą w wybranym przez Zamawiającego akredytowanym laboratorium”. 

Odpowiedź: 

§ 6 ust. 3 wzoru  umowy otrzymuje brzmienie „Badania wykonywane będą w wybranym przez 

Zamawiającego akredytowanym laboratorium.” 
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Pytanie nr 5 

5. dot. pkt. 14.4 SIWZ oraz załącznik nr 1 i 2 do umowy. W celu przeciwdziałania oszustwom 

podatkowym i działania szarej strefy w obrocie paliwami płynnymi, na podstawie Ustawy z dnia 

26.07.2013r o zmianie ustawy 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 i usług oraz ustawy 

– Prawo zamówień publicznych, zgodnie z intencją Ustawodawcy została wprowadzona solidarna 

odpowiedzialność nabywcy za rozliczenia i zobowiązania VAT sprzedawcy w obrocie hurtowym 

paliwami płynnymi. Aby uniknąć odpowiedzialności solidarnej za ewentualne nieprawidłowości 

sprzedawców/ dostawców/ importerów paliw płynnych wprowadzono kaucje gwarancyjne, które 

stanowią zabezpieczenie ewentualnych uszczupleń skarbowych z tytułu nieodprowadzonego 

podatku VAT. Aktualnie wysokość kaucji może wynosić od 1 mln zł do 10 mln zł, przy czym 

tylko kaucja w wysokości 10 mln zł zwalnia nabywcę z odpowiedzialności solidarnej ze 

sprzedającym niezależnie od wielkości ewentualnych uszczupleń skarbowych z tytułu 

nieodprowadzonego podatku VAT. W interesie Zamawiającego jest, aby Wykonawca złożył 

kaucję gwarancyjną w Urzędzie Skarbowym w wysokości 10 mln, która zwolni Zamawiającego z 

odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe Wykonawcy niezależnie od wolumenu 

paliwa zakupionego od Wykonawcy. Od 2013 roku Min. Fin. na swojej stronie internetowej 

prowadzi rejestr Kaucji gwarancyjnych - Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o 

których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję 

gwarancyjną.  

Pytanie: „Czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia, że jako podmiot 

dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w 

art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. 

U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 10 mln PLN oraz że przez cały okres 

obowiązywania umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości i czy na 

potwierdzenie będzie żądał od Wykonawców zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca, jako podmiot dokonujący dostaw towarów, złożył kaucję 

gwarancyjną w maksymalnej wysokości 10 mln zł. W przypadku, gdy Zamawiający będzie 

żądał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego prosimy o dodanie zapisu mówiącego, iż w przypadku, 

gdy termin obowiązywania kaucji gwarancyjnej skończy się w trakcie obowiązywania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu postanowienia Urzędu 

Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji na co najmniej okres obowiązywania 

umowy.  

W związku z powyższym wnioskuję o zmianę wysokości wymaganej kaucji od Wykonawców. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający nie wyraża zgody  na powyższe. Skorzystanie przez Zamawiającego z funkcji 

ochronnej kaucji gwarancyjnej powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności podatkowej zgodnie 

z powołanymi przez Wykonawcę powyżej przepisami, nie  stanowi   jednak  działań 

obligatoryjnych dla każdego Zamawiającego. Zamawiający  przeprowadza przedmiotowe 

postępowanie  o udzielenie zamówienia  w sposób zapewniający  uczciwą konkurencję oraz równe 

traktowanie wszystkich wykonawców. Wprowadzenie zapisów dotyczących „oświadczenia, że 

jako podmiot dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, o 

której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst 
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jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 10 mln PLN oraz że przez 

cały okres obowiązywania umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej 

wysokości” może, zdaniem  Zamawiającego znacznie zawęzić krąg potencjalnych wykonawców 

przedmiotu zamówienia. Ponadto, Zamawiający wskazuje iż żądana przez Wykonawcę wysokość 

kaucji gwarancyjnej w kwocie 10 mln. zł stanowi wielokrotność całego przedmiotu zamówienia. 

 

 

Niniejsze pismo  należy traktować jako integralną część SIWZ. 

 

 

 

  

 Z poważaniem. 

 Prezes Zarządu 

 Bogdan Marcińczyk 


