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Zapytanie i wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  
 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 

Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 24.11.2010r. do 

Zamawiającego wpłynął wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na zadanie „Dostawa oleju opałowego do zbiorników 

zlokalizowanych w Barwinku”.  

. 

 

Treść zapytań: 

 

Firma ……………... na podstawie art. 38 ust 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych składa poniższe 

zapytania i wnioski do zapisów siwz :  

1.        Jaka ilość oleju opałowego  będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?  

2.      Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają  i jaki sposób rozładunku do niego 

paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie? 

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) 

podstawą opodatkowania oleju opałowego/oleju napędowego grzewczego jest jego ilość, wyrażona w 
litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 oC. Prosimy wiec o określenie czy podstawą do 

wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC 

zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15 oC 

wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków  (np. wg wskazań zalegalizowane 

układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie)?  

4.      Wnosimy o wykreślenie zapisu ust. 2 z §2 projektu umowy. Przewidziana tym zapisem zmiana 

parametrów technicznych dostarczanego materiału, na który została złożona oferta i podpisana umowa 

może spowodować konieczność dostaw innego niż oferowany w przetargu produkty, a tym samym może 

to rodzić inne koszty realizacji przedmiotowego zamówienia. 

5.      Wnioskujemy o modyfikacje zapisu §5 ust. 2 projektu umowy w brzmieniu „Za datę dokonania 

płatności strony będą uważały datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy”. Zapis taki 

powoduje, że Zamawiający może nie posiadać żadnych środków finansowych na koncie, z którego 

miałaby być realizowana zapłata, a mimo to złożyć w banku polecenie przelewu. W takiej sytuacji 

wykonawca nie będzie miał prawa do naliczania odsetek, wystąpienia z pozwem o zapłatę, nie będzie 

też mógł odstąpić od umowy w związku ze zwłoką Kupującego w zapłacie. Wnioskujemy  wiec o zmianę 

cytowanego zapisu na następujący:  

Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę realizacji przelewu pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy  przez bank Zamawiającego.  



6.      Wnosimy o dodanie w §5 projektu umowy zapisu regulującego kwestie nie dotrzymywania przez 
Zamawiającego terminu płatności  w brzmieniu: „Wykonawca  zastrzega sobie prawo odmowy 

realizacji kolejnego zamówienia  w przypadku zaległości płatniczych  Zamawiającego. Takie 

zachowanie Wykonawcy  nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.” 

 

 

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi: 

1. Szczegółowe ilości dostaw określane będą każdorazowo przez Zamawiającego.  

 

2. Zbiornik na olej opałowy ma pojemność 50.000litrów. Wymagany jest rozładunek paliwa 

z autocysterny przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.  

 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego 

w temperaturze rzeczywistej w miejscu wyładunku. 

 

4. Zapisy projektu umowy w § 2, ust.2 pozostają bez zmian.  

 

5. Zapisy projektu umowy w § 5, ust.2 pozostają bez zmian. 

 

6. Zapisy projektu umowy w § 5 pozostają bez zmian.  

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie jest jednostką budżetową. Przystępując do postępowania 

przetargowego  musi mieć wcześniej zabezpieczone środki na ten cel. 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.  

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


