
ZAPYTANIA DO SIWZ  WRAZ Z WYJA ŚNIENIAMI 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego- znak sprawy 
BOOS 343/5/2010; Zamówienie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach;  
ogłoszenie o przetargu nr 402646 z 09.12.2010r. 

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca wystąpił z następującymi pytaniami: 

Pytanie 1 
Zapisy projektu umowy nie regulują kwestii ustalenia momentu dokonania zapłaty 

otrzymanej faktury, dlatego prosimy o wprowadzenie do §4 projektu umowy takiej regulacji. 
Proponujemy wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Jako termin zapłaty przyjmuje się datę 
wpływu środków na konto Dostawcy”. 

Odpowiedź na pytanie 1 
W odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza do § 4 projektu umowy zapis 
regulujący moment dokonania zapłaty otrzymanej faktury. Paragraf 4 projektu umowy 
otrzymuje brzmienie: 

§ 4 
Rozliczenie z wykonania przedmiotu umowy będzie następowało przelewem po 

każdej dostawie oleju opałowego po otrzymaniu faktury w terminie 14 dni. Za datę zapłaty 
należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

 Płatnikami wynagrodzenia należnego Dostawcy będą placówki oświatowe, do których 
zostanie dostarczony olej opałowy, tj. : 

1. Gimnazjum Publiczne w Rudnikach, ul. Wieluńska 15, 46-325 Rudniki 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalachowie, Dalachów 217, 46-325 Rudniki 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie, Żytniów  29, 46-325 Rudniki 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieciułowie, Cieciułów 19, 46-325 Rudniki  

Dostawca wystawia fakturę VAT za zrealizowaną dostawę na konkretnego Płatnika, 
wskazując dostarczoną mu ilość oleju opałowego, cenę jednostkową netto, wartość netto  i 
wartość brutto zrealizowanej dostawy.  

Pytanie 2 
Wnosimy o dodanie do §4 projektu umowy zapisu regulującego kwestię 

niedotrzymywania przez Zamawiającego terminu płatności w brzmieniu: „Dostawca 
zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości 
płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy”. 

Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 5 projektu umowy regulującego kwestie 

kar umownych za niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności.  



Pytanie 3 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem 
zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy, tj. w wysokości 232 zł od 1000 litów jest 
złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów 
opałowych lub będzie sprzedany  z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku 
niezłożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy wynosi 1822 zł o 1000 litrów oleju 
opałowego w temperaturze referencyjnej 15°C. W związku z powyższym prosimy o 
wprowadzenie do istotnych postanowień umowy zapisów regulujących tę kwestię. 
Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów: 

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

2. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane prez 
osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający 
zobowiązany jest złozyć Dostawcy wykaz osób upoważnionych do składania 
tych oświadczeń. 

3. Zamawiający  przypadku niezłożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju 
ipałowego lub złożenia niewaznego oświadczeni, będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązująca 
stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego 
niepotwierdzonej oświadczeniem o jejo przeznaczeniu, a także do przyjęcia 
innych obciążeń nałożonych na Dostawcę wynikających z niedochowania przez 
Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną 
stawką podatku akcyzowego. 

Odpowiedź na pytanie 3 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 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 każdorazowo 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 złożenia oświadczenia; 

- czytelny podpis składającego oświadczenie 

  Zamawiający sporządzi listę osób upoważnionych do składania takich oświadczeń.  

/-/ Elżbieta Ciszkiewicz- dyrektor BOOS 


