
Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego 
 

1. Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)? 
Dostawa cząstkowa oleju opałowego wynosiła będzie:   
- minimum 6 000l, 
- maksymalna – 10 000l. 
 
2. Jaka ilość oleju opalowego zostanie zamówiona w ramach pierwszej dostawy? 
Pierwsza dostawa – 10 000l. 
 
3. Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku 
do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy 
przy autocysternie?  
Posiadamy następujące zbiorniki: 
- pojemność 1 000l – 5 szt. – Stacja Uzdatniania Wody Wola Mała, sposób rozładunku 
pompowy; 
- pojemność 20 000l – 1 szt. –  Oczyszczalnia Ścieków Wola Dalsza , sposób rozładun-
ku pompowy. 
 
4. Czy dostawy oleju opałowego 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 póź. zm.)?  
Dostawy 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 póź. zm.)?  
 
5. W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy?  
Dostawy realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 
600 do 1400. 
 
6. Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie 
z artykułem 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Oz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
28.03.2011r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przecho-
wywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej 
(Dz.U. z 2011r. nr 68 poz. 360)?  
Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faktur  VAT w formie elektronicznej. 
  
7. Na jaki dzień należy określić cenę ofertową oleju opałowego? 
Rynek paliw płynnych charakteryzuje się częstymi zmianami ich cen, które na bieżąco 
producenci publikują na swych stronach internetowych. Zamawiający nie określając 
precyzyjnie w siwz na jaki dzień ma być skalkulowana cena ofertowa, a tym samym z 
jakiego dnia ma być przyjęta cena producenta publikowana na jego stronie internetowe do 
jej wyznaczenia; umożliwia manipulowanie cenami na etapie składania ofert. Oznacza to, że 
dopuszcza do nierównego traktowania wykonawców, a tym samym do potencjalnego 
naruszenia art. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia  
3 lipca 2006 r.; Sygn. akt UZP/ZO/O-l865/063). 
Prosimy wiec o precyzyjne określenie dnia, z którego ma być przyjęta cena podawana przez 
producenta na stronie internetowej do wyliczenia ceny ofertowej i wprowadzenie stoso-
wnych modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapewni to zachowanie 
uczciwej konkurencji w trakcie przetargu oraz ułatwi weryfikacje zgodności ceny w trakcie 
realizacji umowy z ceną ofertową. 



Powinien być to wybrany dzień sprzed daty upływu terminu składania ofert, aby zapewniało 
to równe traktowanie wykonawców. Określenie dnia upływu składania ofert (tj. 21.08.2012) 
jako daty na którą ma być skalkulowana oferta uniemożliwi wykonawcom złożenie ofert za 
pośrednictwem poczty czy firm kurierskich, a więc pozostawi jedynie możliwość osobistego 
złożenia oferty. Spowodowało by to również, że niektórzy wykonawcy mieli by tylko kilka 
godzin na sporządzenie oferty cenowej. Wykonawcy oferujący paliwo produkcji PKN 
ORLEN S.A. oraz Grupy LOTOS S.A uzyskują informacje o aktualnych cenach na dany 
dzień dopiero o godzinie 0.00 tego dnia, czyli mieli by w przedmiotowym postępowaniu 10 
godzin na sporządzenie oferty cenowej i osobiste dostarczenie jej do siedziby Zamawia-
jącego.  
Ofertę należy przygotować zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
 
8. Czy Zamawiający skłonny jest zrezygnować z konieczności sporządzania aneksu do 
umowy na okoliczność zmiany cen wprowadzonej przez producenta? 
Proponujemy zastąpienie zapisów §7 ust. 113  wzoru umowy poniższymi zapisami: 
"1. Cena określona w §5 może nastąpić w przypadku: 
a) zmiany ceny producenta; 
b) ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT. 
3. Cena netto oleju opałowego z zastrzeżeniem ust. 2 będzie kalkulowana w dniu dostawy 
wg następującej formuły cenowej: 

Cn(zł/ lit) = X (zł/ m3)/1000 +/- n (zł/litr) 
Gdzie: 
Cn - cena netto sprzedaży oleju opalowego lekkiego wyrażona w złotych za jeden metr 
sześcienny w temperaturze referencyjnej 15° C.. 
X - aktualna w dniu dostawy cena oleju opałowego lekkiego u producenta..........ogłaszana 
na  jego stronie internetowej www.......pl, wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w 
temp. referencyjnej 15 0 C.  
n - stała marża/opust Wykonawcy zaoferowana w ofercie (zł/m3) wynosząca/wynoszą-
cy.........." 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane w punkcie 8. 
 
 


