
ZAPYTANIA DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI, ZMIANA SIWZ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o Nr BOOS 343.7.2011 na ”Dostawę oleju opałowego”, 
Zamówienie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach  
Numer ogłoszenia: 402428-2011, data zamieszczenia: 29.11.2011 
 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.) Wykonawca wystąpił z następującymi pytaniami: 

Pytanie Nr 1 
Z uwagi na brak  jednolitej definicji dni roboczych prosimy o wyjaśnienie jakie dni naleŜy 
rozumieć pod tym wyraŜeniem uŜytym treści siwz. Czy są to dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1  ustawy z dnia 18 stycznia 
1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z póź. zm.)? 
 
Odpowiedź na pytanie Nr 1: 
Przez określenie dni robocze naleŜy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku           
o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.) 
 
 
 
Pytanie Nr 2 
W zawiązku z przewidzianą w §5 projektu umowy karą za nieterminową realizacje dostawy, 
wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za 
pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw moŜe powodować spory co 
do terminu złoŜenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy kiedy zostało 
złoŜone zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte.   
W związku z powyŜszym wnosimy o modyfikację §2 projektu umowy  (załącznik nr 4 do siwz) 
oraz punktu 3.1 siwz tak aby zamówienia mogły być składane wyłącznie faksem lub mailem.  
 
Odpowiedź na pytanie Nr 2: 
Zamawiający pozostawia bez zmian § 2 projektu umowy oraz punkt 3.1 SIWZ; telefoniczne 
zamówienie wymaga potwierdzenia przyjęcia przez Wykonawcę niezwłocznie e-mailem lub 
faksem. 
 
 
 
Pytanie Nr 3 
Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie 
mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego 
przeterminowanych zobowiązań finansowych?       
U wagi na duŜą wartość umowy wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów 
regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: „Dostawca  zastrzega sobie prawo odmowy 
realizacji kolejnego zamówienia  w przypadku zalęgłości płatniczych  Zamawiającego. Takie 
zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
umowy.” 
 



Odpowiedź na pytanie Nr 3: 
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia treści zapisów proponowanych przez 
Wykonawcę. 
W sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca nie będzie 
mógł wstrzymać dostawy oleju. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę 
umowną za zwłokę  w zapłacie faktury co określa § 5 projektu umowy. 
 
 
 
Pytanie Nr 4 
Wnosimy do dodanie w §8 projektu  umowy zapisu, Ŝe w sytuacjach nie uregulowanych tą 
umową będą miały  zastosowanie równieŜ inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu 
umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie Nr 4: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający modyfikuje treść§ 8 projektu umowy. 
Istniejący zapis: „W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego”, po modyfikacji otrzymuje brzmienie: „W sprawach nie 
uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy”. 
 
 
 
Pytanie Nr 5 
Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem 
zakupu oleju opałowego z obniŜoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest 
złoŜenie sprzedawcy oświadczenia, Ŝe nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów 
opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie 
złoŜenia takiego oświadczenia kwota naleŜnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju 
opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC.          
W związku z powyŜszym wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów regulującą tą 
kwestię. Proponujemy wprowadzenie poniŜszych zapisów: 

1) Zamawiający zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu 
oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku 
(wraz z późniejszymi zmianami) kaŜdorazowo przy zakupie oleju opałowego 
najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 

2) JeŜeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby 
upowaŜnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złoŜyć 
Dostawcy wykaz osób upowaŜnionych do składania tych oświadczeń. 

3) Zamawiający w przypadku nie złoŜenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju 
opałowego lub złoŜenia niewaŜnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na 
rzecz Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku 
akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem                  
o jego przeznaczeniu, a takŜe do przejęcia innych obciąŜeń nałoŜonych na Dostawcę 
wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających                     
z zakupu produktu z obniŜoną stawką podatku akcyzowego. 

 



Odpowiedź na pytanie Nr 5: 

W odpowiedzi na powyŜsze pytanie, na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza do § 1 projektu umowy ustęp 4                
o następującej treści: 

 

„ Zamawiający wystawia Dostawcy oświadczenie o przeznaczeniu nabywanego oleju 
opałowego do celów opałowych kaŜdorazowo przy zakupie oleju, najpóźniej w dniu odbioru 
paliwa. Stosowne oświadczenie zawiera: 

- dane dotyczące nabywcy, 

- określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów, 

- wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca 
(adresu), gdzie znajdują się te urządzenia, 

- datę i miejsce złoŜenia oświadczenia, 

- czytelny podpis składającego oświadczenie. 

Zamawiający sporządzi listę osób upowaŜnionych do składania takich oświadczeń”. 

 
 

 
/-/ ElŜbieta Ciszkiewicz – Dyrektor BOOS 


