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Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na Dostawy paliwa – 
benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu w okresie od 1 września 
2017r do 31 sierpnia 2019r. 

 
 

1. Wykonawca – § 2 ust. 1 projektu umowy – prosimy o informację, jaka jest  
minimalna wielkość jednorazowej dostawy każdego produktu. 
Odpowiedź – Zamawiający poniżej przedstawia wielkości jednorazowej dostawy każdego 
produktu 

 

 olej napędowy w ilości ok. 23 000,00 litr  

 benzyna Pb 95 w ilości ok. 7 000 litr  

 benzyna Pb 98 w ilości ok. 2 000 litr  

 autogaz LPG w ilości ok. 7 000 litr  
 
Ponadto zgodnie z zapisem rozdziału I siwz pkt c: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości 
przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego 
bieżącej działalności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że ilości 
przedmiotu zamówienia podane w SIWZ stanowią wartości szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie 
realizacji umowy. 
 
2. Wykonawca – § 2 ust. 1 – 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. Są to dwa odrębne produkty. Prosimy o sprecyzowanie, czy  
w umowie i SIWZ zamawiający miał na myśli tylko olej napędowy standardowy: letni, przejściowy  
i zimowy? W innym przypadku należałoby wyodrębnić oba produkty (olej napędowy standardowy: letni, 
przejściowy, zimowy oraz olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych,  
z wyszczególnieniem ilości w umowie i formularzu ofertowym. Wynika to z różnic fizykochemicznych  
a co za tym idzie znaczącej różnicy w cenie obu olejów. 
Odpowiedź – Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy standardowy: letni, przejściowy i zimowy. 

 
3. Wykonawca – § 2 ust. 4 - projektu umowy - proponujemy aby zamówienia do realizacji na dzień 

następny były przekazywane Wykonawcy najpóźniej do godz. 12:00 dnia poprzedzającego realizację. 
W przypadku złożenia zamówienia po godz. 12:00 zamówienie traktowane będzie jako złożone 
następnego dnia.  
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody aby zamówienia do realizacji na dzień następny były 
przekazywane Wykonawcy najpóźniej do godz. 12:00. 

 
4. Wykonawca – § 6 umowy oraz załącznik nr 1 - w związku z tym, że ceny olejów napędowych i benzyn 

podawane są przez producentów (PKN ORLEN S.A., LOTOS S.A.) w zł za m3, jak również rozliczenie 
sprzedaży tych produktów na rynku krajowym odbywa się w jednostce zł za m3 czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zmianę jednostek miary ON, Pb 95 i Pb 98 z litrów na 1 m3,  
co umożliwi uniknięcie zaokrągleń cenowych? 
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostek miary. Ponadto zgodnie z zapisami 
siwz rozdział XII „…Cena musi być podana z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku”. 

 
5. Wykonawca – § 6 ust. 2 – z uwagi na fakt, że rozliczenia ilościowe LPG odbywają się w temp. 

rzeczywistej, natomiast rozliczenia ilościowe olejów napędowych i benzyn odbywają się w temp. 15 st. 
C, prosimy o zmianę tego zapisu poprzez wskazanie, że cena ON i Pb odnosi się do litra (albo 
ewentualnie do m3 w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie) zgodnie z przyjętą 
jednostką rozliczeniową w temp. 15 st. C, a cena LPG odnosi się do 1 litra w temp. rzeczywistej. 
Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż paragraf § 6 ust. 2 projektu umowy otrzymuje następujące 
brzmienie: „Strony ustalają, iż cena ON i Pb odnosi się do litra zgodnie z przyjętą jednostką 
rozliczeniową w temp. 15 st. C, a cena LPG odnosi się do 1 litra w temp. rzeczywistej”. 

 
6. Wykonawca – Projekt umowy nie precyzuje na jakiej podstawie będą prowadzone rozliczenia ilościowe 

paliwa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczenie ilości dostaw i fakturowanie następowało 
zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie w przypadku ON  
i PB w temperaturze referencyjnej 15 st. C i w przypadku LPG w temp. rzeczywistej? Przepływomierze 
zainstalowane w naszych cysternach cechują się wysoką dokładnością pomiaru, posiadają funkcje 
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kompensacji do temperatury referencyjnej i są wyposażone w czujnik gęstości i temperatury, zatem 
podają realną ilość paliwa w przypadku ON i Pb w temp. 15 st. C i w przypadku LPG w temp. 
rzeczywistej. 
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę aby rozliczenie ilości dostaw i fakturowanie następowało 
zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie w przypadku ON  
i PB w temperaturze referencyjnej 15 st. C i w przypadku LPG w temp. rzeczywistej. 

 
7. Wykonawca – Zgodnie z Częścią I lit. d SIWZ każda partia produktu musi posiadać poświadczone 

ksero atestu jakościowego. 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 – Tak, wyżej wymienione dokumenty będą spełniały wymagania Zamawiającego. 

 
8. Wykonawca – Czy Zamawiający uzna, że dołączony w załączeniu do niniejszego pisma wzór 

wystawianego przez wykonawcę dokumentu „Świadectwo zgodności” potwierdzającego spełnienie 
wymogów jakościowych sprzedawanego paliwa LPG będzie spełniał wymogi określone w Części II pkt. 
5 SIWZ i § 3 ust. 2 umowy? „Świadectwo zgodności” ma formę wydruku komputerowego, nie zawiera 
podpisów, nie jest poświadczane za zgodność z oryginałem i wydrukowane jest na odwrocie Karty 
Nalewu (dowodu wydania LPG), której oryginał pozostawiany jest u Klienta po dostawie. 
Odpowiedź –  Tak. 

 
9. Wykonawca – Dot. Rozdz. IV pkt 3 lit c) ppkt 2 i Rozdz. VI , pkt 3, ppkt 3.1. lit c) SIWZ i załącznik nr 3 

do SIWZ - Załącznik nr 3 w swojej treści zawiera oświadczenie o tym, że wykonawca zapewnia 
zamawiającemu dostawy paliwa z wymienionych w tym załączniku baz składowych zlokalizowanych  
w promieniu 200 km od siedziby zamawiającego. W związku z tym prosimy o usunięcie sprzeczności 
zapisów w załączniku nr 3 i treści SIWZ: Rozdz. IV pkt 3 lit c) ppkt 2 i Rozdz. VI , pkt 3, ppkt 3.1. lit c) 
poprzez:  

a) zastąpienie w Rozdz. IV pkt 3 lit c) ppkt 2 dotychczasowego zapisu: 
„dysponuje minimum jedną bazą magazynową zlokalizowaną w odległości do 200 km od siedziby 
Zamawiającego - wzór załącznik do siwz” 
nowym następującym zapisem: 
„zapewnia dostawy z bazy magazynowej zlokalizowanej w odległości do 200 km od siedziby 
Zamawiającego – wzór załącznik do SIWZ” 

b) zastąpienie w Rozdz. VI , pkt 3, ppkt 3.1. lit c) dotychczasowego zapisu: 
„Wykonawca musi wykazać że dysponuje minimum jedną bazą magazynową zlokalizowaną  
w odległości do 200 km od siedziby Zamawiającego - wzór załącznik do siwz” 
nowym następującym zapisem: 
„Wykonawca musi wykazać, że zapewnia dostawy z bazy magazynowej zlokalizowanej w odległości 
do 200 km od siedziby Zamawiającego – wzór załącznik do SIWZ” 

c) usunięcie w Załączniku nr 3 dotychczasowej kolumny nr 6 (nie opatrzonej omyłkowo numerem 6) 
albo w razie nieuwzględnienia zastąpienie dotychczasowego oznaczenia tej kolumny: 
„Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie bazy magazynowej” 
nowym następującym oznaczeniem: 
„Nazwa Wykonawcy (podmiotu) zapewniającego dostawy z bazy magazynowej”. 
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach siwz. Ponadto zamawiający 
wyjaśnia iż nie dopatrzył się w wyżej wskazanych zapisach sprzeczności. Zapisy zamawiającego  
i proponowane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu są tożsame. Ponadto zapisy 
dotyczące możliwości polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania  
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu znajdują się w siwz rozdział VI 
pkt 6 do 12 oraz w ustawie Pzp. 

 
10. Wykonawca – Dot. Cz. I lit a) SIWZ - prosimy o dokonanie zmiany tego zapisu poprzez wskazanie 

obowiązującego aktualnie Rozporządzenia 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.) dla ON  
i Pb oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych 
dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.Dz.U.2016.540) dla LPG. 
Odpowiedź – Zamawiający wprowadza w/w zapisy wskazujące aktualne rozporządzenia. 

 
11. Wykonawca – Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw 
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ciekłych ( Dz.U.2014.1035)? 
Odpowiedź – Tak. 

 
12. Wykonawca: Czy zamawiane paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla 

celów własnych? Jeśli nie to czy Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi 
wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki i czy złożył wymagany Wniosek o zmianę koncesji  
w celu dostosowania posiadanej koncesji do definicji paliw ciekłych o której mowa w art. 3 pkt 3b 
ustawy Prawo energetyczne? 
Czy Zamawiający prowadzi obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i posiada stosowną koncesję? Zgodnie 
z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r NR 89, poz. 625 z póź. zm.) 
Wykonawca posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi nie może zawierać umów kupna-
sprzedaży paliw ciekłych z podmiotami, które nie posiadają stosownej koncesji  
w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana. 
Jeżeli zamawiane paliwa będą przeznaczone do dalszego obrotu i Zamawiający posiada stosowną 
koncesję prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo ewentualnie o złożenie przy 
zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści): 
 
„Zamawiający oświadcza, że znane mu są postanowienia prawa energetycznego, w tym skutki prawne 
prowadzenia obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą bez wymaganych 
koncesji, oraz oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia …………………………. roku Nr ………………………. z późniejszymi 
zmianami na okres do dnia ………….. roku uprawniającej do zakupu i odsprzedaży paliw ciekłych 
objętych niniejszą Umową. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Dostawcy o 
zmianie zakresu otrzymanej koncesji wskazanej w niniejszym ustępie.  
 
Zamawiający oświadcza, że Paliwa nabywane na podstawie Umowy zawartej w niniejszym 
postępowaniu przetargowym będą przez niego odsprzedawane wyłącznie na terytorium Polski na 
podstawie posiadanej przez niego koncesji, o której mowa powyżej. 
 
W przypadku gdy paliwa nabywane o których mowa powyżej będą miały podlegać wywozowi  
i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania koncesji na obrót 
paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi z zagranicą  
i niezwłocznego poinformowania Dostawcy o jej uzyskaniu. 
 
Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Dostawcy stosowną koncesję. O zmianie sytuacji prawnej  
w przedmiocie obowiązku posiadania koncesji Zamawiający powiadomi Dostawcę i prześle aktualne 
dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.  
 
Zamawiający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności Dostawcy z tytułu sprzedaży paliw 
ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.  
 
W przypadku dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą Paliwami kupionymi od Dostawcy na 
podstawie niniejszej Umowy bez wymaganej koncesji Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia 
kwoty w wysokości równej prawomocnej karze wymierzonej Dostawcy 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 koncesji uprawniającej do obrotu Paliwami zakupionymi na 
podstawie umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu i nie poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego i dokonania obrotu tymi produktami bez wymaganej koncesji, Zamawiający 
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze 
administracyjnej wymierzonej Dostawcy 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 tysięcy złotych w związku z stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Dostawcę warunków 
udzielonych koncesji, o których mowa w powyższym pkt 2, lub naruszeniem przepisów powszechnie 
obowiązujących w zakresie obowiązku obrotu hurtowego paliwami ciekłymi tylko pomiędzy podmiotami 
posiadającymi właściwe koncesje. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał odsprzedaży Paliw 
objętych niniejszą Umową zgodnie z nazwą oraz posiadanym kodem CN wynikającym ze sposobu 
definiowania paliw ciekłych wynikających z przepisów prawa energetycznego, co nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do równoczesnego stosowania w obrocie własnej marki handlowej dla tych paliw 
ciekłych. W przypadku zmiany nazwy lub kodu CN paliw będących przedmiotem niniejszej umowy, 
wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa Strony zobowiązują się 
wzajemnie do niezwłocznej zmiany umowy w tym zakresie.” 
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Odpowiedź – Zamawiający  posiada stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydawaną przez 
Urząd Regulacji Energetyki i złożył wymagany Wniosek o zmianę koncesji w celu dostosowania 
posiadanej koncesji do definicji paliw ciekłych o której mowa w art. 3 pkt 3b ustawy Prawo 
energetyczne. 
Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą. 
 

13. Wykonawca – 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 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 kaucję 
gwarancyjną w Urzędzie Skarbowym w wysokości 10 mln, która zwolni Zamawiającego  
z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe Wykonawcy 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 będzie żądał 
od Wykonawców zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca, jako podmiot 
dokonujący dostaw towarów, złożył kaucję gwarancyjną w maksymalnej wysokości 10 mln zł.  
W przypadku, gdy Zamawiający będzie żądał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 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 na co najmniej okres 
obowiązywania umowy. 
Odpowiedź – Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia, że jako podmiot dokonujący 
dostaw towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną.   

 
14. Wykonawca – Czy przetarg może być podzielony na oddzielne zadania (paliwa i oddzielnie dostawy 

gazu). 
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na części. 

 
15. Wykonawca – Czy w rozumieniu „ dostawy paliwa z bazy hurtowej Wykonawcy” wykonawca musi 

posiadać własną naftobazę, czy może odbierać paliwo od polskich producentów zlokalizowanych  
w promieniu 200km. 
Odpowiedź – Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy dotyczące możliwości polegania na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów w celu wykazania w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu znajdują się w siwz rozdział VI pkt 6 do 12 oraz w ustawie Pzp. 

 
 
 

 
 

 


