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WYJAŚNIENIE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z przetargiem nieograniczonym na sukcesywne dostawy oleju
napędowego, CPV 09134100, ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
z dnia 10 marca 2015 r., Nr 2015/S 048-084156, Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia
10 marca 2015 r., Nr 51926-2015), jeden z oferentów zwrócił się o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w piśmie, które wpłynęło do zamawiającego
w dniu 16 marca 2015 r., o treści:
„Pytanie 1
Z uwagi na występujący od ponad 2 lat proceder importu do Polski oleju napędowego
niewiadomego pochodzenia, którego jakość nie jest potwierdzona aktualnym świadectwem
jakości zwracamy się z prośbą o rozważenie przez Zamawiającego konieczności podniesienia
wymagań odnośnie rodzaju dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę przy dostawie
produktu. Potwierdzeniem pochodzenia produktu jest dowód wydania z bazy paliw oraz
powiązane z nim świadectwo jakości, na którym umieszczony jest unikatowy numer dowodu
wydania. Zamawiający ma wtedy pewność, że otrzymany produkt pochodzi z bazy paliw, na
której każda partia produktu jest badana i jego jakość jest zgodna z obowiązującą normą
(wszystkie renomowane bazy paliw badają każdą przyjmowaną partię produktu. Bazy paliw,
wg obowiązującego prawa, nie mogą przyjmować paliwa nie spełniającego normy
jakościowej).
Często zdarza się bowiem, że przywożony z zagranicy cysternami produkt jest przelewany
„z cysterny na cysternę” i takie paliwo nie posiada żadnej aktualnej analizy jakościowej.
Dołączane do dostawy świadectwo jakości, jakie dany podmiot posiada w danej chwili,
pochodzi z różnych innych partii paliwa. Takie praktyki stanowią dla Zamawiającego duże
ryzyko uszkodzenia taboru oraz utraty wiarygodności na rynku.
W celu wyeliminowania takiego zagrożenia rozwiązaniem dla Zamawiającego, jest
podniesienie własnych wymagań o konieczność otrzymania przy dostawie dowodu wydania
z bazy paliw oraz powiązanego z nim świadectwa jakości. Wskazane jest by dokumenty te nie
były starsze niż 1 dzień przed planowaną dostawą.
Czy Zamawiający będzie wymagał dowodu wydania z bazy paliw oraz powiązanego z nim
świadectwa jakości nie starszego niż 1 dzień przed dostawą w celu zabezpieczenia swoich
interesów?
Pytanie 2
W związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT od obrotu tzw. towarami wrażliwymi do
których zalicza się min. olej napędowy, Urząd Skarbowy w ramach solidarnej
odpowiedzialności ma prawo nakazać KUPUJĄCEMU zapłatę podatku VAT nie uiszczonego
przez Sprzedawcę. Ustawa zawiera jednakże przesłanki, których spełnienie pozwoli nie
stosować solidarnej odpowiedzialności wobec Kupującego, w przypadku gdy sprzedawca nie

odprowadzi podatku VAT. Jedną z takich przesłanek jest kaucja gwarancyjna, jaką musi
wnieść do Urzędu Skarbowego sprzedawca jako zabezpieczenie prowadzonej przez siebie
sprzedaży. Nabywca nie poniesie odpowiedzialności podatkowej, jeżeli kupił towary od
podmiotu znajdującego się w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów elektronicznym
wykazie zaufanych dostawców, którzy złożyli kaucję gwarancyjną (http://kaucjagwarancyjna.mofnet.gov.pl) we właściwej wysokości względem realizowanego przez te
podmioty obrotu. Co więcej, kaucja wniesiona w wysokości maksymalnej, tj. 3 mln zł
zagwarantuje Zamawiającemu uniknięcie odpowiedzialności w przypadku nieuregulowania
należnego podatku przez Dostawcę, niezależnie od obrotu tegoż Dostawcy.
Z uwagi na długi czas obowiązywania umowy (2 lata) Zamawiający winien wziąć pod uwagę
przepis Ustawy z dnia 26 lipca 2013 o zmienia ustawy o podatku od towarów i usług
opublikowanej w dzienniku ustaw dnia 05 września 2013 poz. 1027 i rozszerzyć wymogi
SIWZ celem ochrony własnych interesów.
Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadzi wymóg dołączenia do oferty zaświadczenia
o wniesieniu do Urzędu Skarbowego kaucji gwarancyjnej w kwocie 3 mln zł i zweryfikuje
obecność Wykonawcy w wykazie zaufanych dostawców?
Pytanie 3
Czy Zamawiający będzie zamawiał dostawy całocysternowe tj. 31000 litrów z możliwością
rozdzielenia po połowie na placówki wskazane w SIWZ?
Pytanie 4
Czy Zamawiający będzie akceptował świadectwa jakości wystawione przez bazy paliw
składujące produkty różnych producentów, a nie przez samego producenta?”
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zamawiający udziela niniejszego
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Ad. Pytanie 1
Nie.
Zamawiający nie wymaga dodatkowo dowodu wydania z bazy paliw oraz powiązanego z nim
świadectwa jakości nie starszego niż 1 dzień przed dostawą.
W ocenie zamawiającego jego interesy w powyższym zakresie w sposób wystarczający
zabezpieczają zapisy SIWZ w zakresie: świadectw jakości producenta, procedury
przekazywania oleju napędowego, warunków reklamacji, kar umownych i finansowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Ad. Pytanie 2
Tak.
Zamawiający wprowadzi do SIWZ wymóg udokumentowania przez wykonawcę wniesienia
do właściwego Urzędu Skarbowego kaucji gwarancyjnej.
Ad. Pytanie 3
Nie.
Zamawiający będzie zamawiał dostawy cząstkowe w ilościach zależnych od własnych
potrzeb, każdorazowo w ilościach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym, w ramach
jednego zamówienia w łącznej ilości ok. 15 m3 (piętnastu tysięcy litrów). W sytuacji
jednoczesnego zapotrzebowania na olej napędowy w kilku miejscach składowania, może

wystąpić potrzeba zamówienia w jednym zleceniu dostawy produktu w ilości odpowiadającej
objętości tzw. dużej cysterny. Jednak z uwagi na stosunkowo niewielką pojemność
posiadanych zbiorników (pkt III.3 SIWZ) zamawiający nie jest w stanie powziąć
zobowiązania, że regułą będą dostawy całocysternowe.
Ad. Pytanie 4
Tak.
Zamawiający będzie akceptował świadectwa jakości wystawiane zarówno przez bazy paliw
składujące produkty różnych producentów, jak i przez samego producenta.
W związku z treścią udzielonych wyjaśnień zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu.

