
Łańcut, dnia 2013-10-10 
 

 
Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2013 
 

 
 

W wyniku otrzymania pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego              
w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę oleju opałowego, działając na 
podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) zamieszczamy treść pisemnych pytań, 
odpowiedzi na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej SIWZ. 

 
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 
 
1. pytanie: Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa 
cząstkowa)? 
 
Odpowiedź: Jednorazowo będzie zamawiane ok 1 800 l oleju opałowego, średnio dwa razy 
w m-cu. 
 
2. pytanie: Czy dostawy do placówek objętych zamówieniem będą łączone? 
 
Odpowiedź: Dostawa pierwsza będzie łączona. Później może wystąpić jeszcze jedna 
dostawa łączona, w zależności od zużycia oleju. 
 
3. pytanie: Jaka ilość oleju opalowego zostanie zamówiona w ramach pierwszej dostawy? 
 
Odpowiedź: W ramach pierwszej dostawy zostanie zamówione ok 3 000 l oleju opałowego. 
 
4. pytanie: W jakim terminie zostanie zrealizowana pierwsza dostawa? 
 
Odpowiedź: Niezwłocznie po podpisaniu umowy, czyli najszybciej po 20 października. 
 
5. pytanie: 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.)? 
 
Odpowiedź: Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
 
6. pytanie: W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy? 
 
Odpowiedź: Dostawy będą realizowane w godzinach od 7:00 do 15:00. 
 
7. pytanie: 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 (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 r. nr 68 poz. 360)? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faktur VAT w formie 
elektronicznej. 
 



8. pytanie: 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/0-1865/063). 
Prosimy wiec o precyzyjne określenie dnia, z którego ma być przyjęta cena podawana przez 
producenta na stronie internetowej do wyliczenia ceny ofertowej i wprowadzenie stosownych 
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. 14.10.2013) 
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 ceowej. 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 8 godzin 
na sporządzenie oferty cenowej i osobiste dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Ulega zmianie punkt XVI siwz , który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie Formularza 
Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Do obliczenia wartości oferty należy przyjąć cenę netto oleju opałowego oferowanego 
typu, podaną na oficjalnej stronie internetowej producenta lub importera, w temperaturze 
referencyjnej 15 oC z dnia 11.10.2013r. 

3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
 
 
9. pytanie: Czy Zamawiający skłonny jest zrezygnować z konieczności sporządzania 
aneksu do umowy na okoliczność zmiany cen wprowadzonej przez producenta? 
 
Proponujemy zastąpienie zapisów §7 ust. 1 i 3 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 opałowego 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 C. 



n - stała marża/upust Wykonawcy zaoferowana w ofercie ( zł/m3) wynosząca/wynoszący 
..............................." 

 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy § 7 wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz) bez 
zmian.  
 
10. pytanie: Czy Zamawiający skłonny jest zrezygnować z konieczności wskazywania                  
w treści umowy (§6 ust. 3) konta bankowego na które Zamawiający dokonywać będzie  
płatności za dostarczone paliwo? Wnosimy aby płatności były dokonywane na koto 
wskazane na fakturze VAT. Sztywne wskazanie rachunku bankowego na który należy 
dokonywać płatności uniemożliwia Wykonawcy zmianę Banku obsługującego jego płatności. 
Okoliczność zmiany umowy wynikająca ze zmiany rachunku bankowego, na który należy 
realizować płatności faktur za dostarczone paliwo nie została przewidziana w żadnych 
zapisach siwz. 
 
Odpowiedź: Ulega zmianie zapis ust. 3 § 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do siwz), który 
otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„ 

3. Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na 
fakturze VAT. „ 

 
 
Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej. 
 


