
                                      
ZP. 271.6.2013                                                                    Murów, dnia 16.07.2013r.

Zamawiający
Gmina Murów
Ul. Dworcowa 2
46-030 Murów                                                           
                                                                           
      
                                                                                      Wszyscy Wykonawcy
                   
                                      Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy  postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na „ Dostawa  
oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.) Urząd Gminy w Murowie informuje, że do siedziby Zamawiającego  w dniu 
15.07.2013r wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w 
zamówienia.

Pytanie Nr 1 
Jakiej  pojemności  zbiorniki  na  olej  opałowy znajdują  się  w  poszczególnych  palcówkach 
objętych zamówieniem?

Odpowiedź Nr 1.
Szkoła podstawowa w Murowie posiada 6 zbiorników o pojemności 1000l każdy
Publiczne Przedszkole w Murowie pojemność zbiornika  - 2000l
Publiczna Biblioteka w Starych Budkowicach  posiada 3 zbiorniki o pojemności 1000l każdy
Świetlica wiejska w Radomierowicach pojemność zbiornika – 1000l

Pytanie Nr 2.
Czy lokalizacja zbiorników/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 
2,8 m / 3,4m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ?
Odpowiedź Nr 2
Nie 

Pytanie Nr 3.
Czy dostawy do placówek objętych zamówieniem będą łączone?
Odpowiedź Nr 3
Mogą być łączone w porozumieniu z dyrektorami szkół lub osobami upoważnionymi przez 
Zamawiającego określonymi w  § 3 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie Nr 4.
W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy?

Odpowiedź 4.
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W godzinach od 8:00- 15:00

Pytanie 5.
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 °C. Prosimy wiec o określenie czy 
podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze 
referencyjnej 15 °C zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju 
opałowego w temperaturze 15 °C wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych 
ubytków (np. wg wskazań zalegalizowane układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C 
przy autocysternie)?
Odpowiedź nr 5
Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 
15oC.

Pytanie Nr 6.
Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z 
artykułem 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  
U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 
r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. nr 
68 poz. 360)?
Odpowiedź Nr 6
Nie

Pytanie Nr 7.
W zawiązku  z  przewidzianą  w  §7 ust  1 wzoru  umowy karą  za  nieterminową  realizacje 
dostawy, wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za 
pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw może powodować spory 
co do terminu złożenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy kiedy zostało 
złożone zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte. 
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację §3 ust.  5   wzoru umowy  i rozdziału III 
pkt. 3 siwz tak aby zamówienia mogły być składane wyłącznie faksem lub mailem. 
Odpowiedź Nr 7
Zamawiający  nie  zmienia  sposobu  zamawiania  dostaw:  zamówienia  będą  składane 
telefonicznie lub faxem zgodnie z zapisami Rozdziału III SIWZ oraz zapisem § 3 ust. 5 wzoru 
umowy. 

Pytanie Nr 8
Czy próbki oleju opałowego, o których mowa  w  §5 ust.  2 wzoru umowy pobierane będą z 
autocysterny  Wykonawcy  realizującej  dostawę  i  czy  podczas  ich  pobierania  będą 
przestrzegane  wytyczne  w  tym  zakresie  opisane  w  normie  PN-EN  ISO  3170  (Ciekłe 
przetwory  naftowe  –  Ręczne  pobieranie  próbek)?  
Od  momentu  zlania  paliwa  z  autocysterny  Wykonawcy  do  zbiorników  Zamawiającego  i 
podpisania  przez  niego  dokumentu  dostawy  (WZ),  paliwo  staje  się  własnością 
Zamawiającego i na nim spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie jego należytej jakości. 
Pomimo zaplombowania spustów zbiornika Zamawiającego,  nie  można wykluczyć  ryzyka 
ingerencji  osób  trzecich  w  skład  jakościowy  paliwa  np.  poprzez  dolanie  lub 
wypompowywanie  paliwa.  Wykonawca  może  ponosić  jedynie  konsekwencje  złej  jakości 
paliwa  powstałej  z  jego  winny,  dlatego  przedmiotem  analizy  właściwości  fizyko-
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chemicznych dostarczonego paliwa oraz podstawą do roszczeń powinny być próbki pobierane 
zgodnie z polską normą PN-EN ISO 3170 z jego autocysterny. Uzyskanie reprezentatywnej 
próbki ciekłych produktów naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej 
procedury  oraz  zachowania  odpowiednich  środków  ostrożności.  Zagadnienia  te  zostały 
opisane w przytoczonej  normie i na tą normę, w tym zakresie powołuje się norma PN-C-
96024 dla  olejów opałowych  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21 lutego 
2007r (Dz.U. z 2007 Nr 41 poz. 261) w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju 
opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 
opisując  sposób  postępowania  przy  pobieraniu  próbek,  postępowania  z  próbkami  oraz 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa w tym zakresie  również powołuje się na normę PN-
EN ISO 3170.
W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie zapisów  §5 ust. 2 wzoru umowy.
Odpowiedź Nr 8
Na  podstawie  art.  38  ust.4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.roku-  Prawo  zamówień 
publicznych ( Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia się treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 
Ustęp 2 w § 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
2.Reklamacje jakościowe przy dostawie będą rozpatrywane po komisyjnym pobraniu 
próbek  z  udziałem  przedstawiciela  Wykonawcy  i  Zamawiającego.  Próbki  będą 
pobierane  z  autocysterny  Wykonawcy.  Podczas  ich  pobierania  będą  przestrzegane 
wytyczne w tym zakresie opisane w normie PN-EN  ISO 3170:2006- ciekłe przetwory 
naftowe- Ręczne pobieranie próbek. Sporny produkt badany będzie przez niezależny 
instytut.  Podstawą  uznania  reklamacji  będzie  okoliczność  pozwalająca  stwierdzić 
zmniejszenie  użyteczności  produktu  uniemożliwiające  jego  stosowanie  zgodnie  z 
przyjętym przeznaczeniem oraz nastepst od powołanych wyżej norm technicznych.

Pytanie Nr 9
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 dużą wartość zamówienia wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy (załącznik 
nr 8 do siwz) zapisów regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: „Wykonawca  zastrzega sobie 
prawo  odmowy  realizacji  kolejnego  zamówienia   w  przypadku  zalęgłości  płatniczych 
 Zamawiającego. Takie zachowanie  Wykonawcy   nie będzie traktowane jako niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie umowy.”
Odpowiedź Nr 9
Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji , zapisy wzoru umowy pozostają nie zmienione.

Pytanie Nr 10
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 litrów jest 
złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów 
opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie 
złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju 
opałowego w temperaturze referencyjnej 15 °C. 

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących 
tą kwestie. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:

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

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

3. Zamawiający  w  przypadku  nie  złożenia  oświadczenia  o  przeznaczeniu  oleju 
opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na 
rzecz Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku 
akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o 
jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę 
wynikających  z  niedochowania  przez  Zamawiającego obowiązków wynikających  z 
zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.  

Odpowiedź Nr 10
Oświadczenia  o  przeznaczeniu  oleju  opałowego  do  celów  opałowych  w  placówkach 
oświatowych będą składane przez dyrektorów placówek, oświadczenia o przeznaczeniu oleju 
opałowego do placówki Biblioteki Publicznej w Starych Budkowicach będzie składane przez 
Dyrektora Publicznej Biblioteki w Murowe, oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego 
do  świetlicy  wiejskiej  w  Radomierowicach  będzie  składane  przez  Wójta  Gminy  Murów. 
Zamawiający nie wprowadza zmian zapisów we wzorze umowy.

                                                                                                 Wójt Gminy Murów
                                                                                                 /-/ Andrzej Puławski
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