
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w ilości 18000 m
3
,  

do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania, dotyczące treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 
 

1. Praktyka licznych zakładów komunikacyjnych w Polsce pokazuje, że w okresie 

zimowym, nieporównywalnie lepiej sprawdza się eksploatacja pojazdów  

z wykorzystaniem „czystego” oleju napędowego bez dodatku bioestrów.  

W związku z chęcią dopełnienia wszelkich elementów procesu dostawy w celu 

weryfikacji jakości dostarczanego oleju napędowego zwracamy uwagę na sytuację  

w której olej napędowy b7 (z 7% zawartością bioestru) dostarczony w miesiącu 

listopadzie zmiesza się z olejem napędowym b0 (bez dodatku bioestru) dostarczonym  

w grudniu. Połączenie obu rodzajów produktu nie stanowi żadnego problemu natury 

eksploatacyjnej, a jedynie budzi wątpliwość Oferenta związaną z ewentualną analizą 

jakościową mieszanki. Chodzi o to, aby Zamawiający nie zarzucił, na podstawie 

wyników analizy mieszanki, niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku dostarczenia 

produktu b0. 

Pytanie brzmi, czy Zamawiający przy ewentualnym badaniu jakości, będzie posługiwał 

się próbą pobraną z cysterny przy dostawie czy też próbą pobraną przez siebie ze 

zbiornika? 

2. 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 niespełniającego 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. Dołączone 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? 

3. W związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT od obrotu tzw. towarami wrażliwymi 

do których zalicza się m.in. olej napędowy, Urząd Skarbowy w ramach solidarnej 

odpowiedzialności ma prawo nakazać KUPUJĄCEMU, zapłatę podatku VAT 

nieuiszczonego 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://kaucja-gwarancyjna.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 znaczący wolumen zakupu (18 000 m3) oraz długi czas obowiązywania 

umowy (3lata) Zamawiający winien wziąć pod uwagę przepis Ustawy o odwróconym 

podatku VAT 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? 

Sprostowanie do niniejszego pytania, które zostało przesłane przez wykonawcę: 

W związku z przesłanymi zapytaniami do przetargu na dostawę paliw płynnych 

ujawniono, że w treści pytania nr 3 omyłkowo przywołano ustawę o odwróconym 

podatku VAT. Oferent wyjaśnia, iż chodzi o ustawę z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług, opublikowanej w dzienniku ustaw dnia 5 września 

2013 poz. 1027. Treść pytania pozostaje bez zmian.   

4. Zamawiający w SIWZ oraz w projekcie umowy nie zawarł wymogu dotyczącego 

pochodzenia oferowanych paliw. Brak takiego wymogu w oczywisty sposób skutkuje 

nierównym traktowaniem wykonawców i niezapewnieniem uczciwej konkurencji 

pomiędzy wykonawcami poprzez konieczność konkurowania wykonawców oferujących 

olej napędowy z terenu UE z wykonawcami dostarczającymi olej napędowy pochodzący 

spoza UE. W/w wymóg mógłby polegać na wprowadzeniu do SIWZ zapisu 

przewidującego możliwość odrzucenia oferty, w której udział towarów pochodzących  

z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska 

zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%,  

jak również zapisu nakładającego na wykonawców obowiązek złożenia oświadczenia  

o treści np.: 

Oświadczam(y), że w złożonej przez nas ofercie udział towarów pochodzących z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła 

umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekracza 50%. 

Czy Zamawiający zamierza uwzględnić w niniejszym postępowaniu w pełnym zakresie 

zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 pkt. 

1 PZP) poprzez wymaganie od wykonawców, by dostarczany przez nich olej napędowy 

pochodził w ponad 50% z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw,  

z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorców pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 4 PZP? 

5. Zamawiający w SIWZ oraz w projekcie umowy nie zawarł zapisów dotyczących 

oferowanych paliw, które będą dotyczyły obowiązkowych dla każdego podmiotu opłat 

wymaganych przez przepisy prawa. Brak tego rodzaju wymogu w stosunku do 

wykonawców w oczywisty sposób skutkuje nierównym traktowaniem wykonawców  

i niezapewnieniem uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami poprzez konieczność 

konkurowania wykonawców oferujących olej napędowych pochodzący od solidnych 

http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/


producentów lub dostawców realizujących wszystkie obowiązki określone polskim 

ustawodawstwem z wykonawcami oferującymi olej napędowy pochodzący  

od niepewnych czy też nierzadko nieuczciwych podmiotów. 

Czy Zamawiający zamierza uwzględnić w niniejszym postępowaniu w pełnym zakresie 

zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 pkt. 

1 PZP) poprzez wymaganie od wykonawców złożenia oświadczenia o następującej treści: 

Oświadczamy, że dostarczany przez nas olej napędowy pochodzi od podmiotu 

wykonującego należycie wszystkie obowiązki dotyczące tworzenia i utrzymywania 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw wynikające z ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń 

na rynku naftowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1190, ze zm.) oraz wykonującego 

należycie wszelkie obowiązki dotyczące realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego 

wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.1164). 

6. Zamawiający w SIWZ oraz w projekcie umowy nie zawarł zapisów dotyczących 

bezpieczeństwa Zamawiającego w zakresie solidarnej odpowiedzialności w zakresie 

VAT.  

Brak obowiązku wykazania się uzyskaniem takiego zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego przez każdego z wykonawców uczestniczących w postępowaniu w 

oczywisty sposób skutkuje nierównym traktowaniem wykonawców i niezapewnieniem 

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. W/w wymóg wobec wykonawców 

mógłby polegać na wprowadzeniu do projektu umowy zapisu o np. takiej treści: 

A. Dostawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania obowiązków 

podatkowych związanych z realizacją niniejszej umowy i dostawami oleju 

napędowego na rzecz Zamawiającego, w szczególności do zapłaty należnego 

podatku od towarów i usług. 

B. Dostawca jest zobowiązany zapewnić, by przez cały okres realizacji niniejszej 

umowy Dostawca był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., 

Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zaś złożona przez Dostawcę kaucja gwarancyjna, o której 

mowa w art. 105b ust. 1 wskazanej ustawy, wynosiła co najmniej 3.000.000,000 zł. 

C. W przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku, o którym mowa w ust. A,  

i doręczenia Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej  

o odpowiedzialności podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe Dostawcy 

w związku z dokonanymi na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy 

dostawami oleju napędowego Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu 

Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających z takiej decyzji organu 

podatkowego. 

Czy Zamawiający zamierza uwzględnić w niniejszym postępowaniu w pełnym zakresie 

zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 pkt. 

1 PZP) poprzez wymaganie od wykonawców wykazania się złożeniem kaucji 

gwarancyjnej wynoszącej co najmniej 3 000 000 PLN i umieszczeniem wykonawcy  

w wykazie, o których mowa w art. 105a i nast. ustawy o podatku od towarów i usług? 

7. Dotyczy SIWZ § 3 ust. 9 oraz Umowy Dostawy § 3 ust.  4: 

W punkcie tym Zamawiający określa godziny przyjęcia paliwa. Biorąc pod uwagę 

odległość magazynu Zamawiającego od bazy paliwowej Oferenta oraz sytuacje drogowe 

mogące wystąpić podczas dostawy (zwłaszcza w okresie zimowym). Oferent zwraca się  

z prośbą o wydłużenie godzin rozładunku do godziny 15.00. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin przyjęcia paliwa do swojego 

magazynu do godziny 15.00? 



8. Dotyczy Umowy Dostawy § 3 ust. 7: 

Dla prawidłowego skalkulowania wszystkich kosztów potrzebnych dla złożenia 

właściwej oferty niezbędne jest ustalenie kosztów transportu do poszczególnych 

lokalizacji. Ważne jest zatem ustalenie zasadniczych kwestii zamawiania ilości produktu.  

Czy na etapie postępowania przetargowego Zamawiający określi lokalizacje pozostałych 

stacji do których będzie dostarczane paliwo? 

Należy zwrócić uwagę na fakt iż realizacja dostaw do każdej lokalizacji osobno  

w znaczący sposób wpływa na koszty związane z przewozem towaru a tym samym musi 

wiązać się ze znacznym pogorszeniem ceny ofertowej. 

9. Dotyczy Umowy Dostawy § 4 ust. 1: 

W punkcie tym Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia do każdej dostawy 

świadectwa jakości w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. Aktualnie świadectwa jakości wystawiane przez bazy paliwowe są 

dokumentami generowanymi elektronicznie i dołączane do każdego dowodu wydania. 

Czy Zamawiający zgodnie z obowiązującą praktyką zaakceptuje wydane z bazy paliw 

świadectwa jakości generowane elektronicznie jako oryginał bez konieczności 

dodatkowego poświadczania za zgodność? 

10. Za jaką ilość paliwa Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT: 

 ilość dostarczonego paliwa będzie przyjmowana w ilościach rzeczywistych bez 

uwzględnienia temperatury referencyjnej? 

 ilość dostarczonego paliwa będzie przeliczana wg PN-ISO 91-1 na ilość  

w temperaturze referencyjnej 15  C? 

Ceny producentów paliw, na podstawie których Zamawiający będzie rozliczał się  

z Wykonawcą podane są dla jednostki m
3
 paliwa w temperaturze referencyjnej 15  C. 

11. Dotyczy Umowy Dostawy § 4 ust. 6: 

W punkcie tym określony jest ilościowy odbiór paliwa na podstawie układu 

pomiarowego zbiornika Zamawiającego. 

Czy urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczanego 

paliwa do zbiornika Zamawiającego posiadają i czy będą posiadały w trakcie realizacji 

zamówienia ważne legalizacje? 

12. Dotyczy Umowy Dostawy § 5 ust. 2.2: 

W podpunkcie tym Zamawiający określa złożenie reklamacji ilościowej w przypadku 

wystąpienia ponadnormatywnej różnicy pomiędzy ilością paliwa z nalewu określoną  

na dokumencie wydania w temperaturze referencyjnej 15 C, a ilością dostarczanego 

oleju napędowego zmierzoną podczas odbioru po przeliczeniu do temperatury 

referencyjnej 15 C.  

Czy Zamawiający przy określeniu faktycznie dostarczanej ilości paliwa będzie 

uwzględniał dopuszczalny błąd pomiaru paliwa w zbiorniku zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2013r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, 

oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

metrologicznej tych przyrządów pomiarowych? 

13. Dotyczy Umowy Dostawy § 2 ust. 7: 

W punkcie tym Zamawiający określa, iż należności za każdą partię dostarczonego oleju 

napędowego realizowane będą przelewem, na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu odbioru paliwa w oparciu o dokument wydania paliwa, o którym mowa w § 4 

ust. 8 umowy, w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby należności za każdą partię dostarczonego oleju 

napędowego realizowane były przelewem, na podstawie faktury wystawionej przez 



Wykonawcę w terminie do 7 dni od dostawy paliwa, w terminie 30 dni od doręczenia 

faktury VAT? 

14. Dotyczy SIWZ § 3 ust.4 oraz Umowy Dostawy § 1 ust. 4: 

W nawiązanie do postanowień SIWZ § 3 ust. 4 oraz Umowy Dostawy § 1 ust. 4 

dotyczących dostaw „standardowego” oleju napędowego w okresie od 1 grudnia do 

końca lutego informujemy, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 

9 grudnia 2008r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, 

poz. 1441) oraz realizacją „Narodowego Celu Wskaźnikowego” Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2007r. polscy producenci paliw dopuszczają do obrotu 

paliwowego tylko paliwa spełniające wymogi ustawodawcy. Wynikiem tego warunki 

jakie powinien spełniać olej napędowy określony przez zamawiającego są  

w sprzeczności z postanowieniami Prawa Zamówień Publicznych z dnia 19 stycznia 

2004r z późni. zmianami Art. 7 ust. 1, Art. 22 ust. 2 oraz Art. 29 ust. 2. 

Czy Zamawiający dopuszcza dostosowanie wymogów oleju napędowego do norm 

prawnych obowiązujących w Polsce oraz do warunków panujących na Polskim rynku 

Paliw stosując zapisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 19 stycznia 2004 roku 

z późni. zmianami Art. 7 ust. 1, Art. 22 ust. 2 oraz Art. 29 ust. 2? 

 

W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy: 

Odpowiedź Ad. 1 

Zamawiający do badania jakości wykorzystywał będzie próbki pobierane z cysterny 

przy dostawie paliwa. 

 

Odpowiedź Ad. 2 

Zamawiający wyjaśnia, że w § 4 wzoru umowy szczegółowo określił zasady odbioru 

paliwa, w których wskazano obowiązek dołączenia przez wykonawcę do każdej dostawy 

aktualnego świadectwa jakości oraz wymieniono informacje wymagane w dokumencie 

wydania paliwa, który jak sama nazwa wskazuje musi zostać sporządzony podczas 

wydawania oleju napędowego z bazy paliw, czyli w trakcie nalewu do autocysterny. 

Przeprowadzenie każdego odbioru oleju napędowego potwierdzone zostanie protokołem 

odbioru naniesionym na dokumencie wydania paliwa, który zgodnie z opisaną procedurą 

odbioru paliwa musi zostać dostarczony wraz z dostawą, aby protokół taki mógł zostać 

sporządzony na dokumencie wydania paliwa. Biorąc jednak pod uwagę opisane przez 

wykonawcę praktyki, stosowane przez nieuczciwych dostawców paliw, zamawiający 

rozszerza zakres informacji wymaganych na załączonym do dostawy świadectwie jakości  

o „numer dowodu wydania paliwa”.   

 

Odpowiedź Ad. 3 i 6 

Zamawiający, biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z solidarnej 

odpowiedzialności w zakresie konieczności zapłacenia podatku VAT nieuiszczonego przez 

dostawcę oleju napędowego, postanawia dodać do wzoru umowy zapisy, które zabezpieczą 

go przed wystąpieniem takiej ewentualności. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy 

zobowiązany będzie do terminowego wykonywania obowiązków podatkowych oraz 

występowania w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, a złożona przez niego kaucja gwarancyjna nie będzie mogła 

być niższa niż 3 mln zł. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że w trakcie 



realizacji umowy wykonawca nie figuruje w powyższym wykazie bądź, że kaucja 

gwarancyjna wynosi mniej niż 3 mln zł, zamawiający będzie miał prawo do zastosowania 

wobec wykonawcy sankcji, które zostały sprecyzowane w zmianach do specyfikacji.   

Odpowiedź Ad. 4 

Zamawiający w celu zastosowania zasady zachowania uczciwej konkurencji  

i równego traktowania wykonawców w postępowaniu nie ograniczył kręgu potencjalnych 

wykonawców do podmiotów pochodzących wyłącznie z terenu UE, ponieważ pragnął 

umożliwić udział w postępowaniu możliwie szerokiemu gronu wykonawców, co w oczywisty 

sposób sprzyja konkurencyjności na rynku, a nie ją ogranicza. W przypadku zamówienia 

sektorowego, jakim jest przedmiot niniejszego postępowania, zamawiający może  

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzić zapisy, które na podstawie  

art. 138c ust. 1 pkt 4 PZP pozwalają mu odrzucić ofertę, w której udział towarów 

pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota 

Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50%. 

Powyższe jest jednak uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego sektorowego. 

Ponadto w postępowaniu na dostawę oleju napędowego wątpliwości może też budzić ocena 

faktycznego udziału towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorców, ponieważ surowiec do jego produkcji, tj. ropa naftowa w większości 

przypadków pochodzi z państw spoza Unii Europejskiej. W związku z wyżej opisanymi 

argumentami zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany specyfikacji w przedmiocie 

niniejszego pytania.  

Odpowiedź Ad. 5 

Zamawiający wyjaśnia, że realizacja wszelkich obowiązków dotyczących tworzenia  

i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej oraz należyte wykonywanie 

obowiązków dotyczących realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego bezpośrednio 

wynikają z przywołanych w pytaniu ustaw, których przestrzeganie należy do wymienionych 

w ustawach podmiotów w zakresie określonym w tych aktach prawnych. W naszej ocenie 

przestrzeganie przez producentów lub dostawców obowiązującego w Polsce prawa jest 

obowiązkiem, który nie wymaga dodatkowej weryfikacji ze strony zamawiającego.  

Ponadto niedostosowanie się do wymogów wynikających z przywołanych ustaw zagrożone 

jest określonymi sankcjami, w tym również karami finansowymi, które gwarantują realizację 

obowiązków określonych polskim ustawodawstwem. W związku z powyższym zamawiający 

nie dokonuje żadnej zmiany specyfikacji w przedmiocie niniejszego pytania.     

Odpowiedź Ad. 7 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktem 9 w Rozdziale III SIWZ oraz § 3 ust. 4 

załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy wymaga realizacji dostaw w godzinach od 7
00

  

do 13
00

. Oznacza to, że w wyżej określonych godzinach wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć olej napędowy do stacji paliw zamawiającego. Zakończenie rozładunku może 

nastąpić po godzinie 13
00

, o ile autocysterna z paliwem dotarła najpóźniej do godziny 13
00

. 

Nadmieniamy również, że określone godziny realizacji dostaw wynikają z organizacji pracy 

na stacji paliw zamawiającego oraz koniecznością zapewnienia możliwości tankowania 

pojazdów. Ponadto zamówienia na poszczególne dostawy składane będą najpóźniej do 

godziny 10
00

 dnia poprzedzającego dzień dostawy. Wykonawca będzie miał więc możliwość 

uwzględnienia odległości magazynu zamawiającego od bazy paliwowej i wysłania dostawy  

z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym realizację zamówienia w wymaganych 

godzinach. W wyjątkowych przypadkach, do których możemy zaliczyć nieprzewidywalne 

sytuacje drogowe mogące wystąpić w trakcie realizacji dostawy, wzór umowy przewiduje 



dostarczenie oleju napędowego w innych godzinach niż wskazane w umowie,  

pod warunkiem skierowania przez wykonawcę wniosku o zmianę godzin realizacji dostawy 

oraz uzyskania zgody zamawiającego. Nadmieniamy, że w przypadku wystąpienia 

uzasadnionych okoliczności, powodujących konieczność wydłużenia godzin dostawy, 

zamawiający nie widzi przeszkód do wyrażenia zgody na przyjęcie paliwa po godzinie 13
00

.  

W związku z powyższym zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany specyfikacji  

w przedmiocie niniejszego pytania.      

Odpowiedź Ad. 8 

Zamawiający w dokumentacji przetargowej określił, że wykonawca dostarczał będzie 

olej napędowy do stacji paliw znajdującej się w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 

która będzie podstawowym punktem odbioru paliwa. Obecnie jest to jedyna stacja paliw,  

do której dostarczane będzie paliwo. Zamawiający zastrzegł ponadto, że w trakcie realizacji 

umowy może wystąpić konieczność dowożenia części dostaw do innych stacji paliw, 

ponieważ planowane jest wybudowanie jednej lub maksymalnie dwóch stacji, których 

dokładnych lokalizacji nie jesteśmy jeszcze w stanie określić, ale zgodnie z przyjętymi 

założeniami może to być maksymalnie do 10 km od naszej siedziby przy ul. Antoniny 

Grygowej 56. Na chwilę obecną nie wiemy też czy zamierzenia te zostaną zrealizowane  

w trakcie trzyletniego okresu obowiązywania umowy. Zamawiający, biorąc jednak pod 

uwagę możliwość dowożenia oleju napędowego także do innych lokalizacji, wspomniał  

o takiej możliwości we wzorze umowy.        

Odpowiedź Ad. 9 

Wygenerowane elektronicznie przez bazę paliwową świadectwo jakości traktowane 

będzie przez zamawiającego jako oryginał dokumentu.        

Odpowiedź Ad. 10 

Zamawiający wyjaśnia, że odbiór paliwa dokonywany będzie w temperaturze 

rzeczywistej w celu przeliczenia jego ilości w temperaturze referencyjnej + 15
o
C, która 

porównana zostanie z ilością w temperaturze referencyjnej podaną przez wykonawcę  

na dokumencie wydania. Rozliczenia za olej napędowy dokonywane będą za ilość paliwa  

w temperaturze referencyjnej + 15
o
C, która zostanie określona na dokumencie wydania. 

Nadmieniamy jednak, że w przypadku występowania ponadnormatywnej różnicy pomiędzy 

ilością paliwa z nalewu określoną na dokumencie wydania w temperaturze referencyjnej  

+ 15
o
C a ilością dostarczonego oleju napędowego zmierzoną podczas odbioru po przeliczeniu  

do temperatury referencyjnej + 15
o
C, zamawiający będzie miał prawo do złożenia reklamacji 

i egzekwowania uprawnień wynikających z postanowień § 5 wzoru umowy.          

Odpowiedź Ad. 11 

Urządzenia pomiarowe używane do określania ilości dostarczanego paliwa  

do zbiornika zamawiającego posiadają obecnie oraz będą posiadały ważne legalizacje  

w całym okresie realizacji zamówienia.  

Odpowiedź Ad. 12 

Zamawiający w § 5 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy zastrzegł, że będzie miał prawo  

do złożenia reklamacji ilościowej w przypadku występowania ponadnormatywnej różnicy 

pomiędzy ilością paliwa z nalewu, określoną na dokumencie wydania w temperaturze 

referencyjnej + 15
o
C, a ilością dostarczonego oleju napędowego zmierzoną podczas odbioru 

po przeliczeniu do temperatury referencyjnej + 15
o
C. Pojęcie ponadnormatywnej różnicy 

należy rozumieć jako niezgodność ilościową w odniesieniu do ilości paliwa z nalewu, 

określonej na dokumencie wydania w temperaturze referencyjnej + 15
o
C, która będzie 

większa od wynikającej z dopuszczalnego błędu pomiaru paliwa w zbiorniku, określonego na 



podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz 

szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.   

Odpowiedź Ad. 13 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 2 ust. 7 wzoru umowy. 

Wprowadzenie proponowanej przez wykonawcę zmiany zapisu nie wpłynęłoby  

na przyspieszenie terminu wystawienia faktury, ponieważ protokół odbioru paliwa 

podpisywany będzie w tym samym dniu, w którym dostarczono olej napędowy, o ile dostawa 

paliwa zostanie przez zamawiającego przyjęta. Nadmieniamy, że w § 4 ust. 3 wzoru umowy 

wymienione zostały okoliczności, w przypadku których zamawiający ma prawo odmowy 

przyjęcia dostawy. W związku z powyższym możliwość wystawienia faktury uzależniona 

została od rzetelnej realizacji dostawy przez wykonawcę i przyjęcia oleju napędowego przez 

zamawiającego, które potwierdzone zostaną protokołem odbioru paliwa.     

Odpowiedź Ad. 14 

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg dostarczania w okresie od 1 grudnia do końca 

lutego oleju napędowego „standardowego”, który nie będzie zawierał dodatku FAME 

(„bioestrów”), wynika z dbałości o zapewnienie niezawodności funkcjonowania komunikacji 

publicznej. Doświadczenia z ubiegłych lat pokazują, że w okresie zimowym często panują 

warunki temperaturowe, które nie uzasadniają potrzeby zamawiania oleju napędowego  

„o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (temp. zablokowania zimnego 

filtru nie wyższa niż -32 
o
C), ponieważ występują temperatury dodatnie lub nieznacznie 

poniżej 0 
o
C. W sytuacji znacznego spadku temperatur zamawiający zamawia olej napędowy 

„o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” w celu zapewnienia odpowiedniej 

do tych warunków jakości paliwa. Wówczas należy mieć jednak na uwadze, że w zbiorniku 

stacji paliw oraz w zbiornikach autobusów znajduje się jeszcze olej napędowy 

„standardowy”, którego temperatura zablokowania zimnego filtru powinna być nie wyższa 

niż -20 
o
C. Praktyka wykazuje jednak, że pomimo spełnienia tego parametru podczas badań 

laboratoryjnych, przy określonej temperaturze olej napędowy zawierający bioester powoduje 

zatykanie filtrów paliwowych w autobusach najnowszej generacji, które mają zamontowane 

wyjątkowo dokładne filtry. Olej napędowy bez dodatku bioestrów przy tej samej 

temperaturze nie powoduje takich problemów. Zamawiający pragnie w tym miejscu zwrócić 

uwagę, że opisana sytuacja dowodzi, iż nawet zamówienie oleju napędowego  

„o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” nie ustrzeże przed problemami 

eksploatacyjnymi w przypadku gdy wcześniej dostarczane było paliwo z bioestrem. Nasuwać 

może się wniosek, że rozwiązaniem mogłoby być stosowanie oleju napędowego  

„o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” w całym okresie zimowym. 

Skutkowałoby to jednak ponoszeniem znacznie większych kosztów ze względu na wyższą 

cenę tego gatunku paliwa i ilości zużywane przez zamawiającego, które mogłyby zostać 

uznane za nieuzasadnione w przypadku łagodnej zimy. Zamawiający powinien zaś udzielać 

zamówień w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów. 

Zamawiający wyjaśnia również, że wymagania opisu przedmiotu zamówienia  

w zakresie dostaw oleju napędowego „standardowego” w okresie od 1 grudnia do końca 

lutego są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych nakłada na podmioty realizujące Narodowy Cel 

Wskaźnikowy obowiązek zapewnienia w danym roku co najmniej minimalnego udziału 

biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych 



sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez ten podmiot w ciągu roku. 

Powyższy wymóg nie oznacza jednak zakazu sprzedaży oleju napędowego, który nie zawiera 

bioestrów, ponieważ wysokość wskaźnika musi być osiągnięta w ogólnej ilości sprzedaży, 

tzn. producent może sprzedać część paliwa bez bioestru oraz pewną ilość z wyższą 

zawartością biokomponentów, np. B20 lub B100. Ponadto zwracamy uwagę, że sprzedawany 

w Polsce olej napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” również 

nie zawiera biokomponentów, ponieważ ich zawartość nie pozwoliłaby na uzyskanie 

wymaganych od tego gatunku paliwa parametrów niskotemperaturowych. Paliwo to, pomimo 

braku dodatku biokomponentów, zostało dopuszczone do obrotu paliwowego. 

    W związku z powyższym nie widzimy więc przeszkód w spełnieniu wymagań dotyczących 

dostarczania w okresie od 1 grudnia do końca lutego oleju napędowego „standardowego”, 

który nie będzie zawierał dodatku FAME („bioestrów”). Nadmieniamy również, że ten rodzaj 

paliwa sprzedawany będzie jedynie przez 3 miesiące w każdym roku, podczas gdy  

z dokonanego przez nas rozeznania wynika, że wielu odbiorców krajowych kupuje go bez 

przeszkód w całym okresie realizacji umowy. 

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zamawiający 

zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

1. w § 4 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” dodany zostaje zapis o treści:  

„numer dowodu wydania paliwa”, rozszerzający zakres informacji wymaganych na 

załączonym do dostawy świadectwie jakości. 

W związku z powyższym ust. 1 w § 4 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” 

otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„1. Do każdej partii dostawy Wykonawca zobowiązuje się załączyć oryginał lub 

kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego świadectwa jakości (atest 

- orzeczenie laboratoryjne) dostarczonego paliwa, zawierające co najmniej następujące 

dane: nazwę produktu, datę sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, oznaczenia 

parametrów jakościowych produktu, numer dowodu wydania paliwa, podpisy 

upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane.” 

 

2. w § 2 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” dodany zostaje ust. 10 dotyczący 

obowiązku uiszczania przez wykonawcę podatku VAT o poniższym brzmieniu: 

„10. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest do terminowego 

wykonywania obowiązków podatkowych związanych z realizacją niniejszej umowy,  

a w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług oraz występowania  

w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, a złożona przez niego kaucja gwarancyjna nie może być niższa  

niż 3 mln zł.”  

 

3. w § 7 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” dodany zostaje pkt 5, dający 

zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, że 

wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z § 2 ust. 10 umowy. 

W związku z powyższym ust. 2 w § 7 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” 

otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„2. Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, 



2) dwukrotnego opóźnienia w dostawie zamówionego paliwa przekraczającego  

24 godziny, które skutkowało będzie koniecznością zakupu przez Zamawiającego 

danej partii paliwa u innego dostawcy, 

3) dwukrotnej odmowy przez Zamawiającego odbioru zamówionego paliwa,  

w sytuacjach o których mowa w § 4 ust. 3, 

4) dwukrotnej zasadnej reklamacji, 

5) stwierdzenia, że Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z § 2 ust. 10 

umowy.” 

 

4. w § 8 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” dodany zostaje pkt 3, nakładający 

na wykonawcę obowiązek zapłacenia na rzecz zamawiającego kary umownej  

w przypadku wystąpienia odpowiedzialności podatkowej zamawiającego za zaległości 

podatkowe wykonawcy. 

W związku z powyższym ust. 2 w § 8 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” 

otrzymuje nowe poniższe brzmienie: 

„2. Zamawiający naliczy Wykonawcy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, 

następujące kary umowne: 

1) w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dostawy paliwa, o ile 

Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego na zmianę godzin dostawy, o której 

mowa w § 3 ust. 5 umowy, przy czym odmowa przyjęcia dostarczonego paliwa  

w sytuacjach opisanych w § 4 ust. 3 traktowana będzie na równi z jego 

niedostarczeniem;  

2) w wysokości 5 % wartości brutto dostaw niezrealizowanych w ramach niniejszej 

umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy; 

3) w wysokości zapłaconych przez Zamawiającego kwot, wynikających z decyzji 

organu podatkowego orzekających o odpowiedzialności podatkowej Zamawiającego 

za zaległości podatkowe Wykonawcy, które powstały w związku z dokonanymi na 

rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy dostawami oleju 

napędowego.”   

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

 

 


