Koziegłowy, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom sp. z o.o.
ul. Piaskowa 1,
62-028 Koziegłowy
e-mail: info@transkom.com.pl
fax 61/651 47 09
znak ZP/1/2018

Do Wykonawców
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą:
Dostawy oleju napędowego do autobusów, do zbiorników stacji paliw P.W. Transkom Sp. z o.o. ul.
Piaskowa 1 w Koziegłowach; sukcesywne dostarczanie wielosezonowego oleju napędowego wraz z
dostawą do zbiorników na stacji paliw Zamawiającego, ul. Piaskowa 1, w ilości 1.800.000 litrów w
okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania zadane przez Podmiot I i odpowiedzi do tych pytań:
1. Jakie zbiorniki Państwo posiadają – naziemne czy podziemne? Czy dostawa paliwa wymaga użycia
cysterny z pompą?
Odpowiedź:
Posiadamy podziemny dwukomorowy zbiornik na olej napędowy o pojemności ogółem 25 tys. litrów.
Wymagane jest zastosowanie pompy.
2. Czy zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie na użytek
własny? Jeśli nie, to czy Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną
przez Urząd Regulacji Energetyki?
Odpowiedź:
Zamawiający zamierza wykorzystać przedmiot zamówienia nie tylko na użytek własny, ale zamierza
prowadzić także sprzedaż oleju napędowego. Jednocześnie Zamawiający dysponuje koncesją na obrót
paliwami ciekłymi wydany przez Urząd Regulacji Energetyki.
3. W jakich dniach i godzinach będą składane zamówienia na dostawę paliwa?
Odpowiedź:
Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.
4. Prosimy o dookreślenie pojęcia „znacznych”, o którym mowa w § 4 ust. 3 projektu umowy.
Posługiwanie się pojęciem „znacznych” odchyleń może powodować ewentualne spory w ustaleniu co
oznacza pojęcie „znaczności”. Negatywną konsekwencją jest obciążenie Wykonawcy kosztami analizy
badanej próbki oraz karą umowną w wysokości 10% wartości brutto ostatniej dostawy.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 4 ust. 2.1 analiza dostarczanego paliwa będzie wykonywana przez laboratorium
posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Wobec powyższego badanie ewentualnych
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odchyleń od parametrów wymienionych w świadectwie jakości i ocena zakresu tego odchylenia
poprzedzona będzie ustaleniami uprawnionego laboratorium.
Pytania zadane przez Podmiot II i odpowiedzi do tych pytań:
1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego
standardowego letniego, przejściowego i zimowego. W obowiązującym Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U.
2015.1680 z dnia 23 października 2015 r.) w zależności od temperatury zablokowania zimnego filtru
rozróżnia się: 1. olej napędowy standardowy: letni, przejściowy, zimowy oraz 2. olej napędowy o
polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Olej napędowy standardowy i o polepszonych
własnościach niskotemperaturowych to dwa odrębne produkty dla których obowiązują różne warunki
cenowe. W przypadku gdyby zamawiający wymagał również dostaw oleju napędowego o polepszonych
własnościach niskotemperaturowych należało by to uwzględnić w formularzu ofertowym i określić jego
ilość.
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego wielosezonowego standardowego.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy płatności, w taki sposób, aby termin liczony był od
daty dostawy lub wystawienia prawidłowej faktury VAT? Taki sposób określenia terminu płatności jest
jednoznaczny i pozwoli uniknąć ewentualnych wątpliwości co do chwili doręczenia faktury VAT.
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.
3. Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT 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:
Nie dopuszczamy takiej możliwości.
4. Czy zaplombowanie skrzyni załadunkowo - rozładunkowej, w której umieszczone są zawory wlewowe
i spustowe, będzie wystarczające na spełnienie wymogu Zamawiającego aby każda cysterna była
zaplombowana? Zawory załadunkowe i rozładunkowe przy autocysternach nie są przystosowane do
dokonywania ich plombowania. Zostało to przewidziane właśnie na skrzyni załadunkowo –
rozładunkowej autocysterny.
Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapis umowy § 3 ust. 8.1 i wymóg oplombowania autocysterny.

5. Prosimy o wskazanie w SIWZ, w umowie i formularzu ofertowym aktualnych Polskich Norm. Polskie
normy wskazane przez Zamawiającego są nieaktualne. Obowiązująca Polska Norma dla olejów
napędowych ma numer: PN-EN 590:2017+A1-06, a dla benzyn: PN-EN 228:2017+A1-06. Ponadto
prosimy o dodanie zapisu, że w przypadku zmiany rozporządzenia jakościowego albo polskiej normy
zawsze będzie obowiązująca wersja aktualna.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę w dokumentacji przetargowej tj. w SIWZ, Umowie, formularzu oferty,
Oświadczeniu o jakości oleju napędowego, zgodnie z sugestią i w zakresie zaktualizowania polskiej
normy dla olejów napędowych PN-EN 590+A1:2017-06.
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6. Dot. § 4 ust. 3 umowy - czy w myśl zapisów SIWZ oraz § 1 ust. 1 umowy, że oferowane paliwo musi
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r, poz. 1680) Zamawiający wyrazi
zgodę na to, aby w przypadku dokonywania kontroli zgodności parametrów jakościowych
dostarczanego oleju napędowego wyniki badań odnosiły się do w/w rozporządzenia, a za paliwo o
niewłaściwej jakości było by uznane paliwo niespełniające wymogów jakościowych określonych w/w
rozporządzeniu jakościowym a nie w świadectwie jakości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, aby w przypadku dokonywania kontroli zgodności parametrów
jakościowych dostarczanego oleju napędowego wyniki badań odnosiły się wyłącznie do zapisów
rozporządzenia, dostarczane paliwo powinno spełniać wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu,
a także zgodne ze świadectwem jakości.
7. Prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 2 umowy w taki sposób, że składanie zamówień będzie odbywało
się wyłącznie pisemnie, za pomocą fax-u lub e-mailem. Proponujemy, aby zamówienia szczegółowe na
paliwa były przekazywane do wykonawcy wyłącznie pisemnie, tj. za pośrednictwem faksu lub drogą
elektroniczną (e-mail) gdyż rezygnacja z telefonicznej formy składania zamówień umożliwi uniknięcie
ewentualnych nieporozumień związanych z terminem złożenia zamówienia.
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisów § 3 ust. 2.
8. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 umowy cena paliw może ulec zmianie w przypadku wzrostu lub ulega
zmianie w przypadku obniżki cen paliw dokonanej przez GRUPĘ LOTOS i obowiązującej w dniu
dostawy. Dla Wykonawcy nie jest zrozumiałe takie rozróżnienie. Czy Zamawiający potwierdza w
związku z tym, że w toku realizacji umowy cena oleju napędowego standardowego każdorazowo będzie
ulegała zmianie w przypadku obniżki oraz każdorazowo będzie ulegała zmianie w przypadku podwyżki
cen oleju napędowego dokonanej przez GRUPĘ LOTOS?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w toku realizacji umowy cena oleju napędowego standardowego
każdorazowo będzie ulegała zmianie w przypadku obniżki oraz każdorazowo będzie ulegała zmianie w
przypadku podwyżki cen oleju napędowego dokonanej przez GRUPĘ LOTOS
9. Zdaniem wykonawcy kary umowne przewidziane w § 9 ust. 2 i 3 umowy są rażąco wygórowane, a
ponadto jednostronnie obciążają tylko wykonawcę, podczas gdy powinna być zachowana zasada
równomierności obciążeń stron karami umownymi. W związku z tym postulujemy aby:
- zmniejszyć wysokość kary umownej określonej w § 9 ust. 2 umowy do kwoty 50.000,00 zł oraz
określonej w § 9 ust. 3 umowy do kwoty 100.000,00 zł.
- wprowadzić adekwatne kary umowne obciążające zamawiającego lub usunąć z umowy wymienione
powyżej zapisy jednostronnie obciążające karami umownymi Wykonawcę.
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.
10. Zgodnie z § 3 ust. 8 projektu umowy do każdej partii produktu Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć świadectwo jakości lub potwierdzoną przez siebie jego kopię. Obecnie większość terminali
paliw (bazy magazynowe) obsługiwana jest za pomocą elektronicznych kart, a proces dokumentowania
wydań przeprowadzony jest elektronicznie. Wobec tego zarówno dokumenty wydania jak i odpisy ze
świadectw jakości są generowane elektronicznie i nie wymagają podpisu. Prosimy zatem o odpowiedź
czy takie dokumenty będą spełniały wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający w § 3 ust. 8.3 projektu umowy nie precyzuje formy dostarczenia świadectwa jakości.
Zamawiający akceptuje zaproponowane formy świadectw jakości.

str. 3

11. Z uwagi na okres urlopowy przypadający od 01 maja 2018 r. do 04 maja 2018 r. prosimy o
przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11 maja 2018 r. Prośba wynika z tego, że termin składania
ofert zakreślony przez Zamawiającego (tj. 08 maja 2018 r. ) wymusza wysłanie oferty pocztą/kurierem
z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. najpóźniej w dniu 04 maja 2018 r., co z uwagi na w/w okres urlopowy
może być bardzo utrudnione.
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.
12. 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 na etapie
składania ofert – ubiegania się o udzielenie zamówienia, kaucję gwarancyjną w Urzędzie Skarbowym
w wysokości 10 mln, która zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania
podatkowe 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 tego oświadczenia będzie żądał
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i wydruk z elektronicznego wykazu prowadzonego przez Ministra
właściwego do spraw finansów publicznych potwierdzający, że wykonawca jako podmiot dokonujący
dostaw towarów, złożył kaucję gwarancyjną w maksymalnej wysokości 10 mln zł - jako dokument
potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa. W przypadku gdy Zamawiający będzie żądał
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 obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
postanowienia Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji, tak aby kaucja
obowiązywała w całym okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca uważa, że ponieważ wszyscy potencjalni Wykonawcy mogą wnieść przedmiotową kaucję
w kwocie pozwalającej na zwolnienie z obowiązku wspólnej odpowiedzialności Zamawiającego, a
przecież chodzi o zapewnienie jak największego bezpieczeństwa spółce zamawiającego, to powyższe
nie prowadzi do ograniczenia dostępu podmiotów w ubieganiu się o udzielenie zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy oświadczenia, że ten złożył w Urzędzie Skarbowym
kaucję gwarancyjną, o której mowa w art.105b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
13. 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):
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„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

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 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”.
b) W związku z tym, że Jeśli zamawiane paliwa będą przeznaczone przez Zamawiającego do
dalszego obrotu prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy
zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści):
„Zamawiający oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu
następującymi paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”]
zgodnie z zapisami posiadanej koncesji:
•

Olejami napędowymi do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać wywozowi i
odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej
koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami
ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu.
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy stosowne koncesje. O zmianie sytuacji
faktycznej/prawnej w przedmiocie posiadania koncesji Zamawiający powiadomi Wykonawcę i
prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.
Zamawiający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży
paliw ciekłych przez Zamawiającego 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 rzecz
Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze wymierzonej Wykonawcy przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z tytułu sprzedaży paliw ciekłych do przedsiębiorców nie
posiadających koncesji jeżeli taka koncesja była wymagana 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 przypadku utraty przez Zamawiającego posiadanej koncesji, uprawniającej do obrotu
paliwami zakupionymi od Wykonawcy, nie poinformowania o tym fakcie Wykonawcy i dokonania
obrotu tymi produktami bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na
rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej
wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynoszącej, zgodnie z
art. 56 ust.2h pkt 7 prawa energetycznego, nie mniej niż 50 tysięcy złotych a nie więcej niż 250
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tysięcy złotych w związku z stwierdzeniem przez 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.”
c) Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego dla celów własnych oraz
będą przeznaczone do dalszego obrotu prosimy o dodanie do umowy zapisu albo złożenia przy
zawieraniu umowy oświadczenia o treści wskazanej w punkcie b).

Odpowiedź:
„Zamawiający oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu następującymi
paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”] zgodnie z zapisami
posiadanej koncesji: olejami napędowymi do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011
14. Jeżeli Zamawiający posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) prosimy o następujące
informacje:
a) czy zamawiający złożył w wymaganym terminie (tj. do 16 stycznia 2017 r.) wniosek o zmianę
posiadanej przez siebie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) w celu dostosowania jej
treści do nowej definicji paliw ciekłych o której mowa w art. 3 pkt. 3b ustawy Prawo
energetyczne, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16 ust. 1 oraz 16a ust. 1 ustawy z dnia 22
lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2016 roku poz. 1165),
b) czy wniosek o którym mowa w lit. a) powyżej 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 11
Odpowiedź:
Zamawiający posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, koncesja swoim zakresem
obejmuje oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43 i 2710 20 11
15. Czy Zamawiający prowadzi obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i posiada stosowną koncesję?
Odpowiedź:
Nie.
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