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WSZYSCY WYKONAWCY

na zakup oleju napędowego dla autobusÓW Wraz z dostawą,

lnformuję, że do specwkacji istotnych WarunkóW zamóWienia W W/W postępowaniu Wpłynęly zapytania,

Działając na podstawie ara, 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicżnych Zamawiający przedstawia poniżej

treść żapytań oraz udżiela odpowiedzi.

Manie 1

cży Zamawiający Wyrazi z8odę aby rozliczenie ilości dostaw ifaktL]rowanie następowało żgodnie że

wskazaniem legaljżowanego licznika zainstalowanego na autocysternie W temperaturze referencyjnej (15

5t,c)? Przepływomierże zainstalowane W nasżych cysternach, posiadające funkcje kompensacji do
temperatury referencyjnej Wyposażone są W czujnik gęstoŚci i temperatury, żatem podają realną i]oŚĆ paliwa

W temp. 15 st. c,

odpowiedź

Pomiar będzie dokonywany zgodnie z punktem 3 podpunkt 5 slwz, Zamawiający nie Wyraża z8ody na inny

sposób pomiaru paiiwa.

pYtanie 2

W celu prżeciwdziałanla osżustwom podatkowym idziałania sżarej strefY W obrocie paliwami płynnymi na
podstaWie UstaWy ? dnia 26,07,2013r, o zmianie ustawv o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych

ustaw oraz na pod§tawie Ustawy z dńia 9.04.2015l. o żmianie |rstawy o podatku od towarÓW i usłu8 oraz

ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z intencją Ustawodawcy została Wprowadzona solidarna
odpowiedzialność nabywcy ża rozlicżenia i zobowiązania VAT sprżedawcY W obrocie huńowym paliwami
płynnymi. Aby uniknąć odpowiedzialności solidarnej za ewentualne nieprawidłowości sprzedawcóW

/dostawcóW /importeróW paliW płynnych Wprowadzono kaucje gwarancyjne, które stanowią zabezpieczenie
ewentualnych usżcżupleń skarbowych z t}.tUłu nieoprowadżonego podatku VAT, Aktualnie Wysokość kaucii

może wynosić od 1 mln zl do 10 mln zł, przy czy kaucja W WYsokości 10 mln zł zwalnia nabvwce ż

odpoWiedzialności so];darnej ze sprzedającym ni€2ależnie od Wielkości ewentUalnych usżcżupleń skarboWych
ż tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. W interesie Zamawiającego jest, abY Wykonawca ztożył kaUcję

8Warancyjną w Urżędżie skarbowym W Wysokości 10 mln, która zwolni zamaWiającego z odpowiedż;alności
solidarnej za zobowiążania podatkowe Wykonawcy nieza|eżnie od Wolumenu pa]jwa zakupionego od

od 2013 roku Min,Fin. na swojej stronie int€rnetowej prowadzi rejestr Kaucji gwarancyjnych - Wvkaz
podmiotóW dokonujących dostawy towaróW, o których mowa W załączniku nr 13 do ustawy o podatku od
towaróW l UsluB, któ.e zlożyły <aucje gwarancY,Ąa, , ,,.4
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Pytanie:,,cży żamawiający będzie żądał od Wykonawcy ośWiadcżenia, że jako podmiot dokonujący dostaw

towaróW ziożył W Urzędzie skarbowym kaUcję 8WarancYjną, o której mowa w art. 105b u§t.1 ustawy z dnia 11

marca 2004r, o podatku od towaróW i usług (tekst jednoljty Dż,U. z 2011r, , Nr 177, poź. 105Ą z późl\- zm. ) w

Wy§okości 10 mln PLN oraz że przez caiy okres obowiązywania umowy będźie utrzymywał kaucję gwańncyjna

w takiej samej Wysokości iczy na potlvierdzenie będżie żądał od WykonawcóW żaśWiadcżenia z Urzędu

skarboweBo potwierdzającego, że Wykonawca, jako podmiot dokonujący dostaw towaróW, złożył kaucję

gwarancyjną W maksymalnej Wysokości 10 mln zł. W pfzypadku, gdy zamawiający będzie źądał zaśWiadczenia

ż Urżędu skarbowego prosimy o dodanie zapisu móWiącego, iż W przypadku, gdy termin obowiązywania

kaucji 8warancyjnej skońcży się W trakci€ obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu postanowienia Uruędt] skarbowe8o o prżedłużeniu terminu obowiążywania

kaucji na co najmniej okres obowiązywania umowy.

odpowiedź

ZamaWiający nie Wyraża zgody na Wprowadzenie zmian do siwz W żakresie przedstawionym W pytanłu,

Pytanie 3

czy zańawiane plodukty będą Wykorżystywane przeż Zamawiającego Wyłącznie dla celóW Wła9nych? Jeśli nie

to cży Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót paliwami Wydawaną przez Urząd Regulacji

Energetyki i prżestawią ją przy zaw;eraniu Umowy? zgodnie z ljstawą ż dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo

energetyazne (Dż. U, z 2006r. NR 89, poz.625 z póŹ, zm,) Wykonawca posiadający koncesję na obrót paliwami

ciekłymi nie może zawierać UmóW kupna,sprzedaży paiiw ciekłych z podmiotami, które nie posiadają

stosownej koncesjiW przypadkach 8dy taka koncesja jest Wymagana.

odpowiedź

zamawiane produkty będą Wyko rzystywane tylko do Własnych celóW Zamawiające8o.

Manie 4

czy Zamawiający prowadziobrót paliwamiciekĘmi z zagranicą i posiada stosowną koncesję?

odpowiedź

zamawiający nie prowadzi oblotu paliwami ciekłymi z żaglanicą, co Wynika z odpowiedzi na poprzednie

pytania,
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