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Wyjaśnienia do SIWZ 

 

dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  pn."Dostawę  oleju  napędowego  dla
Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej" 

 

Zamawiający w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa
oleju  napędowego  dla  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  S.A.  w  Bielsku-Białej"  Nr  ref
7/ZP/ZGO/2013 udziela następujących wyjaśnień:

 
1.Jaka ilość oleju napędowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?
Odpowiedź Zamawiającego: Jednorazowa ilość zamawianego oleju napędowego
będzie wynosiła ok. 5.000-9.000 L.
 
2.Jakiej  pojemności  zbiornik  na  olej  napędowy  Państwo  posiadają  i  jaki  sposób
rozładunku  do  niego  paliwa  z  autocysterny  jest  wymagany,  grawitacyjny  czy  przy
zastosowaniu pompy przy autocysternie?
Odpowiedź Zamawiającego: Obecnie posiadamy dwa zbiorniki na olej napędowy
o łącznej pojemności 10.000 L Wymagany rozładunek przy zastosowaniu pompy
przy autocysternie.
 
3.Czy dostawy oleju napędowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do
piątku  z  wyłączeniem  dni  ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 
z późn.zm.)?
Odpowiedź Zamawiającego: Dostawy oleju napędowego będą realizowane w dni
robocze.
 
4.W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy?
Odpowiedź Zamawiającego: Od godz. 6.00 do 13.00.
 
5.Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 Nr 3,
poz. 11)  podstawą  opodatkowania  oleju  napędowego grzewczego jest ilość, wyrażona 
w  litrach  gotowego  wyrobu  w  temperaturze  15  0  C.  Prosimy  więc  o  określenie  czy
podstawą   do   wystawienia  faktury   będzie   ilość   dostarczonego  oleju  napędowego 
w temperaturze referencyjnej  15 0 C zgodna z dowodem wydania z  bazy paliw,  czy
dostarczona ilość  oleju  napędowego w temperaturze  15 0 C wg Państwa przyjęcia  z
uwzględnieniem  normatywnych  ubytków   (np.  wg  wskazań  zalegalizowane  układu
pomiarowego z kompensacją do 15 0 C przy autocysternie)?
 
Odpowiedź  Zamawiającego:  Podstawą  do  wystawienia  faktury  przez
Wykonawcę będzie ilość oleju napędowego według przyjęcia Zamawiającego. 
 
6.Czy zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie
do celów   własnych? Jeśli nie to czy zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót
olejem napędowym wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.zm)
Wykonawca posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi nie może zawierać umów
kupna-sprzedaży  paliw  ciekłych  z  przedsiębiorstwami,  które  nie  posiadają  stosownej
koncesji w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana.
Odpowiedź  Zamawiającego:  Tak,  zamawiany  olej  napędowy  będzie
wykorzystywany przez   Zamawiającego wyłącznie do celów własnych.
 
7.Czy zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie



z art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
28.03.2011  r.  w  sprawie  przesyłania  faktur  w  formie  elektronicznej,  zasad  ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej (Dz.U. z 2011 nr 68 poz. 360).
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT
w formie elektronicznej. 
 
8.Wnosimy o zaznaczenie w § 6 ust. 1 tire drugi projektu umowy, że Zamawiający będzie
mógł zastosować sankcje przewidziane tym zapisem w stosunku do Wykonawcy w razie
zwłoki,  a nie opóźnienia. W obecnym brzmieniu cytowanych zapisów projektu umowy
nieistotne  są przyczyny powstania  opóźnienia  w realizacji  zamówienia.  Wykonawca w
przypadku  nie  zrealizowania  dostawy  w  terminie  z  dowolnych  przyczyn,  również  w
sytuacjach  przez  niego  niezawinionych  np.  zaistnienia  działania  siły  wyższej  będzie
zobligowany ponieść skutki finansowe tj. zapłacić kary umowne.
Odpowiedź  Zamawiającego:  Zamawiający  nie  zmienia  treści  SIWZ  w
przedstawionym zakresie.
 
9. Czy lokalizacja zbiornika/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach
9,2 m/2,8 m/3,4 m i 14,6 m/2,8 m/3,6 m (długość/szerokość/wysokość)?
Odpowiedź  Zamawiającego:  Lokalizacja  zbiornika  nie  utrudnia  dostaw  w
cysternach o  wymiarach  9,2  m/2,8  m/3,4  m  i  14,6  m/2,8  m/3,6  m
(długość/szerokość/wysokość).
 
10. § 4 pkt 1, 2 i 3 projektu umowy – prosimy o wyjaśnienie sposobu zmiany cen oleju
napędowego. W § 4 pkt 2 Zamawiający odnosi się do cen oleju napędowego krajowych
producentów, jak rozumiemy chodzi o Lotos i Orlen. Ceny oleju napędowego u obydwu
producentów mogą być różne w danym dniu. Prosimy zatem o wskazanie producenta, do
którego ma odnosić się cena, ewentualnie czy ma być to średnia arytmetyczna. Ponadto
w par. 4 pkt 2 Zamawiający odnosi zmianę ceny (min  2%) krajowych producentów, która
jest podawana na stronie w zł za m 3 w temp. referencyjnej, do ceny zaoferowanej przez
Wykonawcę, określonej w par 4 pkt 1. Czy zatem nie wydaje się zasadne, odniesienie
zmiany  cen  u  krajowych  producentów do  ceny krajowych producentów na podstawie
których wyznaczona została  cena ofertowa, czyli  ceny na dzień 24 maja  2013 r.  We
wskazanym  sposobie  zmiany  cen  brakuje  odniesienia  do  konkretnych  dat  i
jednoznacznego wskazania sposobu dokonywania przeliczeń (działań arytmetycznych). W
związku z  powyższym załączamy wydruk cenowy ze  strony jednego z  producentów i
prosimy o przedstawienie sposobu zmiany cen w trakcie realizacji umowy, przy założeniu
iż cena ofertowa Wykonawcy kalkulowana na dzień 3 kwietnia 2013 roku wynosi 5,41
zł/litr brutto (cena hurtowa PKN Orlen z dnia 3 kwietnia 2013).
Odpowiedź Zamawiającego:
1) W odpowiedzi na zadanie pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zmiana ceny u
krajowych producentów wskazana w § 4 pkt.2 projektu umowy, rozumiana jest
w  ten  sposób,  iż  dotyczy  ona  ceny  producenta  krajowego,  od  którego
Wykonawca  będzie  dokonywał  zakupu  oleju  napędowego  (tj.  przedmiotu
zamówienia).  Innymi  słowy,  jeżeli  cena  oleju  napędowego  u  danego
producenta, u którego Wykonawca dokonuje zakupu zmieni się o co najmniej
2% w stosunku do ceny określonej w § 4 pkt.1 i będzie utrzymywała się na tym
poziomie  przez  co  najmniej  5  dni,  wówczas  Wykonawca  po  odpowiednim
udokumentowaniu powyższego faktu, będzie mógł wystąpić do Zamawiającego
o  podwyższenie  lub  obniżenie  ceny  określonej  w  §  4  pkt.  1  umowy.
Jednocześnie  podkreślić  należy,  że  cena  u  krajowego  producenta  nie  jest
obliczana  jako  średnia  arytmetyczna,  tylko  rozumiana  jest  jako  cena  u
producenta, u którego wykonawca dokonuje zakupu oleju napędowego.
2) W kwestii dotyczącej sposobu obliczenia zmiany   ceny   oleju   napędowego
 przez   krajowych   producentów,  o  co  najmniej  2  %  w  stosunku  do  ceny
określonej w § 4 pkt.1, Zamawiający wyjaśnia, na poniższym przykładzie, że



jeżeli w dniu składania oferty przez wykonawcę, cena u krajowego producenta
wynosi 5,00 zł/1 litr, a cena ofertowa wykonawcy wynosi 5,50 zł/1 litr (tj. cena
określona w § 4 pkt.1), wówczas jeżeli zaistnieje warunek określony w § 4 pkt.
2  umowy,  obliczenie  zmiany   ceny   oleju   napędowego   przez   krajowych
 producentów, o co najmniej 2 % w stosunku do ceny ofertowej następuje w
poniższy sposób:
2%  z  ceny  ofertowej  tj.  5,50  zł  wynosi:  0,11  zł.  Tak,  więc  aby  spełnił  się
warunek określony w § 4 pkt.2 umowy, cena u krajowego producenta winna
wzrosnąć o co najmniej 0,11 zł. Zgodnie z przedstawionym przykładem cena u
krajowego producenta powinna wynosić co najmniej 5,11 zł (5,00 zł + 0,11 zł).
3) Na marginesie, Zamawiający podnosi, że w przypadku, gdy cena u krajowego
producenta będzie utrzymywała się na podwyższonym lub obniżonym poziomie
(zgodnie z §4 pkt.2) przez co najmniej 5 dni (następujących po sobie), jednakże
będzie  przyjmowała  różne  wartości  (zaistnieją  wahania  ceny  oleju
napędowego),  wówczas  wykonawca  winien  wyliczyć  średnią  arytmetyczną  z
tych 5 dni, w których nastąpił wzrost lub obniżenie ceny oleju napędowego o co
najmniej 2 % w stosunku do ceny określonej w § 4 pkt.1 
 
 11. Prosimy o przekazanie informacji, kto obecnie dostarcza Państwu olej napędowy.
Prosimy o podanie nazwy Dostawcy oraz ceny (marży/upustu) z oferty przetargowej.
Odpowiedź  Zamawiającego:  W  odpowiedzi  na  zadane  pytanie,  Zamawiający
wskazuje,  że zgodnie z  art.  38 ust.  1  Ustawy prawo zamówień publicznych,
pytania  zadawane przez  Wykonawców mogą dotyczyć wyłacznie wyjaśnienia
treści  SIWZ.  W  związku  z  faktem,  iż  przedmiotowe  zapytanie  nie  dotyczy
wyjaśnienia  treści  SIWZ,  Zamawiający  odmawia  udzielenia  odpowiedzi  na
złożone  zapytanie.  Jednocześnie  Zamawiający  wskazuje,  że  udzielenie
powyższych  informacji  może  nastąpić  po  uprzednim  złożeniu  przez
zainteresowany podmiot, zapytania w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
 
  
12. Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 4 czerwca 2013 roku pkt 2), nadal
nie jest dla nas jednoznaczne w jaki sposób będzie kalkulowana cena przy dostawach.
Prosiliśmy  o  wyjaśnienie  sposobu  zmiany  cen  na  załączonym  przykładzie,  nim  też
posłużymy się jeszcze raz. Zakładamy, że cena ofertowa Wykonawcy jest skalkulowana
na dzień 3 kwietnia 2013 roku i wynosi 5,41 zł/litr brutto (cena hurtowa PKN czyli (4 398
zł/m 3 + 0 zł marży + 23 % VAT) /1000 = cena za litr brutto)). Przyjmujemy, że dostawa
do zamawiającego następuje w dniu 29 maja 2013 r. Cena hurtowa PKN na ten dzień
wynosi  4  228 zł/m.  3  Prosimy o  wyliczenie  ceny dla  Zamawiającego  za  dostarczone
paliwo. Czy do obliczenia mamy zastosować dowolne 5 dni następujących po sobie w
całym okresie od 3 kwietnia do 29 maja, czy też ma to być 5 dni przed dostawą czyli 24-
28 maja, czy też może 5 dni przed momentem złożenia zamówienia?
 
Przykład wyliczania ceny uwzględniając 5 dni przed dostawą w oparciu
o ceny ze strony PKN Orlen:
24 maja => 4 227= 5,20 zł brutto za litr
25 maja => 4 211 = 5,18 zł brutto za litr
26 maja => 4 211 = 5,18 zł brutto za litr
27 maja => 4 211 = 5,18 zł brutto za litr
28 maja => 4 211 = 5,18 zł brutto za litr
Średnia cena => 5,18 – zmiana średniej ceny w stosunku do ceny wyjściowej wynosi
4,25  %, czy  wobec  tego  cena ma wynieść  5,41 – 4,25  % = 4,18,  czy  też  ma być
wyliczona zgodnie z zasadą przyjętą na dzień złożenia oferty tj. cena z dnia dostawy ze
strony PKN Orlen + 0 zł marży + VAT = 5,20 zł brutto za litr.
 
Odpowiedź  Zamawiającego:  W  odpowiedzi  na  zadane  pytanie,  Zamawiający
wyjaśnia, że dla ustalenia, czy ziścił się warunek określony w §4 pkt.2 umowy,



Wykonawca powinien zastosować 5 dni (następujące po sobie), w których cena
hurtowa zmieniła się o co najmniej 2% w stosunku do ceny określonej w §4
pkt.1  umowy.  Innymi  słowy,  to  wykonawca  weryfikuje  i  ustala  okres
pięciodniowy, w którym nastąpiła zmiana ceny hurtowej oleju napędowego tj.
ziścił się warunek określony w § 4 pkt.2. Okres 5 dniowy należy rozumieć jako
ostatni okres, który zaistniał przed wystąpieniem wykonawcy o zmianę ceny,
niezależnie  od  terminów  dostaw.  Zważyć  jednak  należy,  że  zmiana  ceny
następuje  dopiero  w  momencie  wyrażenia  zgody  przez  Zamawiającego,  na
wystąpienie wykonawcy o podwyższenie lub obniżenie ceny określonej w §4
pkt.1.
Jednocześnie,  odpowiadając  na  wyjaśnienia  dotyczące  przedstawionego
sposobu wyliczenia przez Wykonawcę zmiany ceny, Zamawiający wskazuje, że
pierwszy  sposób  wyliczenia  ceny  w  świetle  §4  pkt.2  umowy  jest  właściwy.
Innymi  słowy,  jeżeli  przyjąć,  że  średnia  cena  (z  ostatnich  5  dni)  oleju
napędowego  u  krajowego  producenta,  od  którego  Wykonawca  kupuje  olej
napędowy wynosi: 5,18 zł brutto za litr, wówczas cena ta wyniesie 5,18 zł (tj.
5,41 – 4,25%), przy uwzględnieniu, że marża wykonawcy wynosi 0,00 zł.
 
 
13.  §  4  pkt  2,3  projektu  umowy  –  Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  nie
uwzględnienia zmiany ceny, mimo zmian cen u producenta paliwa i udokumentowania
tego wydrukiem ze strony producenta przy jednoczesnym spełnieniu warunku minimalnej
zmiany 2 %, czy też użyte sformułowanie „wymaga zgody Zamawiającego” ma jedynie
charakter formalny i chodzi raczej o poinformowanie Zamawiającego o zmianie ceny? Czy
będzie się to wiązało z aneksem do umowy?
Odpowiedź  Zamawiającego:  W odpowiedzi  na  zadane  pytanie,  stosownie  do
treści postanowienia umownego określonego w §4 pkt.3 umowy, Zamawiający
informuje, że umowa jaka zostanie zawarta w trybie zamówień publicznych jest
umową  wzajemną  dwustronnie  zobowiązującą.  Zmiana  umowy  wzajemnej
zgodnie z  §11 umowy wymaga zgody obu stron.  W związku z  tym użyte  w
zdaniu  drugim  wyrażenie  „wymaga  zgody  Zamawiającego”,  rozumując  a
contrario  oznacza,  iż  do  zmiany wysokości  ceny,  a  więc  zmiany  umowy nie
dojdzie bez zgody Zamawiającego.
 


