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32BLT-SZP.2612.27.2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego”, nr referencyjny 40/PN/2022 

       Zamawiający – 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, działając na podstawie art. 135 

ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zm.), przekazuje treść pytań dotyczących zapisów dokumentów zamówienia: 

 

1. Zwracamy się z prośba o zmianę jednostki miary upustu z wielkości określanej 

procentowo (za pomocą wskaźnika) na określaną kwoto w zł/l. Prośba ta podyktowana 

jest obecnie niezwykle dynamiczną zmiennością cen paliw zarówno na rynku krajowym 

jak i międzynarodowym oraz powszechnie stosowanym w obrocie hurtowym sposobem 

rabatowania kontraktów w sposób kwotowy. Dodatkowo informujemy iż tylko na zasadach 

upustu wyrażonego kwoto wykonawcy mają możliwość zawierania kontaktów 

z producentami czy importerami paliw płynnych. 

2. Odnośnie sposobu kalkulacji ceny w trakcie realizacji umowy, zwracamy się z wnioskiem 

o zmianę daty odniesienia kalkulacji z dnia złożenia zamówienia na dzień realizacji 

dostawy. Podczas jednego dnia autocysterny często realizują kilka kursów, tankując 

paliwo na naftobazie. W związku z obecnie zauważalną dużą dynamiką zmian cen paliw 

pozostawienie dotychczasowego zapisu może doprowadzić do utraty rentowności 

poszczególnych dostaw po stronie wykonawcy. Przy czym należy zauważyć 

iż wykonawca nie ma wpływu na zmiany hurtowych cen paliw. 

3. Odnośnie zał. nr 4 do SWZ, §2, pkt 5. Wnosimy o zmianę zapisu w taki sposób, aby termin 

płatności faktury był liczony od daty wystawienia faktury lub realizacji dostawy. 

Wykonawca nie ma wiedzy kiedy każdorazowa faktura dotrze do Zamawiającego, 

co w zasadzie uniemożliwia mu precyzyjną weryfikację czy płatność została dokonana 

w terminie. 

4. Odnośnie zał. nr 4 do SWZ, §2, pkt 5. Prosimy o zmianę zapisu, w taki sposób aby za datę 

płatności przyjąć datę uznania na rachunku bankowym wykonawcy. Wykonawca 

nie wiedzy kiedy płatność zostanie zlecona przez Zamawiającego.  

5. Prosimy o potwierdzenie iż rozliczenie ilościowe będzie się odbywało na podstawie 

wskazań legalizowanego urządzenia pomiarowego zamontowanego na autocysternie 

z kompensatą do temperatury referencyjnej, tj. 15°C. I taka ilość będzie widniała 

na fakturze. 

6. Odnośnie zał. nr 4 do SWZ, §8, pkt 2, p-pkt 2.1.. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie 

wielkości kary do poziomu 2%. W naszej ocenie zaproponowana wielkość kary jest rażąco 

zawyżona. 

7. Odnośnie zał. nr 4 do SWZ, §13. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy do poziomu 1% lub odstąpienie 

od wniesienia takiego zabezpieczenia. Prośba ta podyktowana jest dużym wzrostem 
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kosztów finansowania po stronie wykonawcy, chociażby z uwagi na wzrost kosztów 

kredytowania wynikających między innymi z podwyższania stóp procentowych przez NBP. 

W przypadku pozostawienia takowego zapisu, wykonawca musi w swojej ofercie 

skalkulować cenę, uwzględniającą ponoszone z tytułu wniesienia zabezpieczenia koszty, 

co przełoży się na otrzymanie przez Zamawiającego mniej korzystnych ofert. W naszej 

ocenie odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia lub zmniejszenia jego wielkości 

jest korzystne dla Zamawiającego. 

8. Wnosimy o skrócenie terminu płatności faktur do 14 dni. W związku z drastycznym 

wzrostem kosztów finansowania po stronie wykonawcy, a co za tym idzie koniecznością 

zawarcia ich w składanej ofercie, takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie przez 

Zamawiającego korzystniejszych ofert. 

 

W odpowiedzi na wniosek nr 1 Zamawiający informuje, że nie zmienia wymagań 

dotyczących wyceny przedmiotu zamówienia. Jednostką rozliczeniową zamawianego oleju 

opałowego jest 1 m³. Stosowanie rabatów w zł/l powodowałoby konieczność przeliczania m³ 

na litry. W związku z tym, Zamawiający podtrzymuje postanowienia dotyczące wskazania 

współczynnika korygującego wyrażonego jako wartość liczbowa do 7 miejsc po przecinku 

z zastrzeżeniem, że 0<W≤1 (W - współczynnik korygujący). 

W odpowiedzi na wniosek nr 2 Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje wymagania 

dotyczące ceny odniesienia kalkulacji z dnia złożenia zamówienia.  Wykonawca ubiegający się 

o udzielenie zamówienia powinien skalkulować wszystkie aspekty realizacji dostawy 

na podstawie informacji zawartych w dokumentach zamówienia (m.in. skala zamówienia, 

okres trwania umowy, częstotliwość dostaw i inne warunki realizacji zamówienia). Czasami 

poniesione ryzyko (spadek cen jednostkowych na przestrzeni paru dni) może spowodować 

wzrost rentowności dostawy. Poza tym, Wykonawca może zakupić olej opałowy odpowiednio 

wcześniej. 

W odpowiedzi na wniosek nr 3 Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące terminu 

płatności liczonego od momentu dostarczenia faktury VAT pozostają bez zmian. Zamawiający 

nie może ponosić odpowiedzialności finansowej (odsetki ustawowe za opóźnienie) 

w przypadku przekroczenia terminu płatności spowodowanego opieszałością Wykonawcy 

z wysłaniem dokumentów lub operatora pocztowego pośredniczącego w wysyłce. Korzystając 

z usług pocztowych, nadawca może zażądać powiadomienia o dostarczeniu przesyłki. 

W przypadku firm kurierskich informacja taka zostaje wysłana automatycznie. Ponadto, 

Zamawiający dopuszcza elektroniczny obieg dokumentów, w tym faktur VAT, o czym mowa 

w ust. 8 § 7 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ. Co więcej, Zamawiający przekazuje dane 

kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy oraz kwestie rozliczeniowe. 

W przypadku wątpliwości, Wykonawca może się z nimi skontaktować celem potwierdzenia 

otrzymania faktury.  

W odpowiedzi na wniosek nr 4 Zamawiający informuje, że zapisy §2 ust. 5 wzoru umowy 

– załącznik nr 4 do SWZ pozostają bez zmian. W związku z tym, za dzień zapłaty przyjmuje 

się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W dobie bankowości 

elektronicznej, przelew zlecony przez Zamawiającego jest zrealizowany najpóźniej 

następnego dnia. Wyjątek stanowią dni świąteczne i weekendy, które odwlekają transakcję 

do następnego dnia roboczego.  
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W odpowiedzi na wniosek nr 5 Zamawiający potwierdza, iż rozliczenie ilościowe będzie 

się odbywało na podstawie wskazań legalizowanego urządzenia pomiarowego 

zamontowanego na autocysternie z kompensatą do temperatury referencyjnej, tj. 15°C. Taka 

ilość będzie widniała na fakturze. 

W odpowiedzi na wniosek nr 6 Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące wysokości 

kar umownych pozostają bez zmian. Kara umowna pełni funkcję zryczałtowanego 

odszkodowania za poniesioną szkodę. Długa przerwa w ogrzewaniu budynków w sezonie 

jesienno-zimowym, spowodowana przerwaniem dostaw oleju opałowego i koniecznością 

procedowania kolejnego postępowania przetargowego, może doprowadzić do uszkodzeń 

konstrukcji budynku lub mienia wojskowego przechowywanego w tych pomieszczeniach. 

Szkoda, która może powstać u Zamawiającego w wyniku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę może być wielokrotnie wyższa od naliczonej kary umownej. W ocenie 

Zamawiającego, wysokość kary na poziomie 20% niezrealizowanej części umowy nie jest 

zawyżona.  

W odpowiedzi na wniosek nr 7 Zamawiający informuje, że nie zmienia warunków 

dotyczących Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zarówno zapisy §13 wzoru 

umowy, jak i przepisy ustawy Pzp (art. 449-153) pozwalają Wykonawcy na pewną swobodę.  

Po pierwsze, zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku formach (np. pieniądz, 

poręczenie, gwarancja). Po drugie, w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać 

zmiany formy zabezpieczenia. W ten sposób przedsiębiorca może dywersyfikować ryzyko 

i koszty związane z wniesieniem ZNWU.  

W odpowiedzi na wniosek nr 8 Zamawiający informuje, że nie zmienia warunków 

dotyczących terminu płatności faktur. Odroczenie terminu płatności pozwala Zamawiającemu 

lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi i daje czas na załatwienie formalności i biurokracji.  
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