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WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o nazwie: 

„Sukcesywna  dostawa oleju opałowego na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Krynicy-Zdroju, w sezonie grzewczym 2013/2014 r.” 

Numer sprawy: ZP.03/2013 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań  
do SIWZ i udziela stosownych wyjaśnień: 

Pytanie 1: 

Oświadczenia o przeznaczeniu oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych,  
o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U.  
z 2011r. Nr 108 poz. 626 z późniejszymi zmianami) muszą być dostarczone  
do sprzedawcy/dostawcy tego oleju najpóźniej w momencie dostawy. W tych okolicznościach 
zwracamy się z prośbą o umieszczenie w SIWZ i w Umowie stosownej informacji, aby 
oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych były wypełniane  
i przekazywane dostawcy najpóźniej w dniu odbioru paliwa. Jeżeli oświadczenia  
o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez 
Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób 
upoważnionych do składania tych oświadczeń. Zamawiający deklaruje, że dostarczone 
oświadczenie będzie prawidłowo wypełnione, podpisane.  

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie wymaga Oświadczenia o przeznaczeniu oleju napędowego przeznaczonego 
do celów grzewczych, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku 
akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 108 poz. 626 z późniejszymi zmianami) jako dokumentu 
niezbędnego do wykonywaniu zadania: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby 
własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w sezonie grzewczym 2013/2014 r.”.  
W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby zmian w SIWZ. 
 
Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że olej opałowy będący przedmiotem postępowania 
jest przeznaczony wyłącznie do celów grzewczych. Dlatego jeżeli Wykonawca  
zadania każdorazowo, przy zakupie oleju opałowego, najpóźniej w dniu dostawy oleju, 
dostarczy sporządzone przez siebie „oświadczenie o przeznaczeniu oleju napędowego 
przeznaczonego do celów grzewczych”, przedstawiciel Zamawiającego (zgodnie z §4 
załącznika nr 7 do SIWZ) potwierdzi sporządzony i dostarczony przez Wykonawcę wyżej 
wymieniony dokument.  
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Pytanie 2: 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3, poz. 
11) podstawą opodatkowania oleju opałowego/oleju napędowego grzewczego jest jego ilość, 
wyrażona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C. Prosimy więc o określenie czy 
podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze 
referencyjnej 15°C wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensatą  
do 15°C przy autocysternie. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, że podstawą do wystawienia faktury za dostarczony olej opałowy 
zgodnie z zapisem w SIWZ będzie ilość dostarczonego oleju  w litrach rzeczywistych tj. wg 
wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie.  
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