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ODPOWIEDZI NA PYTANIA (1) 

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r (Dz. U.2019 r., 

1843 t.j.) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

w Marszowie” Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

 

1. Czy koncesja ma być dołączona do oferty czy złożona na wezwanie Zamawiającego? - brak jednoznacznej 

informacji na ten temat w SIWZ? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że w pkt. 5.3. SIWZ wymienione zostały dokumenty, które muszą być złożone 

na wezwanie Zamawiającego w tym w ppkt. d) aktualna koncesja.  

 

W związku z powyższym Zamawiający wykreśla w rozdziale IX w pkt. 9.23. ppkt. d) Ważną na cały okres 

trwania umowy koncesję na obrót paliwami ciekłymi o której mowa w pkt. 4.2.1 wydaną przez  Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki.  

 

Wykonawca wraz z ofertą może złożyć koncesję, jednak nie ma takiego obowiązku.  

 

2. W jakiej temperaturze będzie rozliczane paliwo rzeczywista czy referencyjna 15 st. C? 

 

Zgodnie z Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym "podstawą opodatkowania 

wyrobów energetycznych jest ich ilość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego 

wyrobu w temperaturze 15 st. C."  
  

Poza powyższym rozporządzeniem do temperatury referencyjnej 15 st. C odwołują się również inne akty 

prawne: Ustawa o Zapasach Ropy Naftowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie czynności 

jakościowych dla paliw ciekłych (w tym olejów napędowych) i gęstości w temperaturze 15 st. C. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że paliwo będzie rozliczne w temperaturze 15 st. C. 

 

3. Dotyczącą minimalnej jednorazowej dostawie paliwa - podana jest maksymalna dostawa do 5000 litrów. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że posiada zbiornik 5 000 litrów (SIWZ OPZ rozdz. III tabela pkt nr 4). 

Zamawiający będzie starał się składać zamówienia w przedziale nie mniejszym niż 4 500 – 5 000 litrów 

w całym okresie obowiązywania umowy. Mniejsza niż podana ilość paliwa może być zamówiona jedynie 

w przypadku końcowej dostawy rozliczeniowej w niniejszym postępowaniu.  
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4. Czy w formularzu ofertowym należy zastosować marżę w % oraz upust w PLN, czy można wybrać formę - 

albo marżę albo upust (nie ma jednoznacznej informacji na ten temat w SIWZ). 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że wszelkie upusty oraz marże należy uwzględnić w PLN przy obliczaniu 

współczynnika korygującego.  

 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej SIWZ z uwzględnieniem zmian.   

 

 

Z up. Prezesa Zarządu 
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