
 
 

 
 

 

Łódź, dnia 06.07.2021 r. 

Do wszystkich Wykonawców 

ZP/15/2021 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju napędowego 

I. Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela 

wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania zapytanie następującej treści: 

 

1. Dot. pkt. 4 SWZ, Zamawiający posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi przy wykorzystaniu 
stacji paliw zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Tokarzewskiego 2, natomiast przedmiot zamówienia 
obejmuje dostawy do zbiorników położonych w dwóch lokalizacjach tj. wskazanej w koncesji oraz 
na sortownię odpadów przy ul. Zamiejskiej 1. Czy w związku z powyższym Zamawiający złoży przy 
podpisaniu umowy oświadczenie o treści: 
 

„Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do wykonywania obrotu: 

➢ olejami napędowymi o kodach CN 27101943, CN 27102011 na stacji paliw płynnych 
zlokalizowanej w miejscowości: Łódź, ul. Tokarzewskiego 2 

Zamawiający oświadcza jednocześnie, iż za wyjątkiem obrotu paliwami prowadzonego na ww. 

stacji paliw nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami i 

energią w rozumieniu art. 32 ust. I pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo 

Energetyczne (Dz. U. z 2012 r„ poz. 1059 z późn.zm), zaś paliwa zakupione od Wykonawcy i 

dostarczone w inne miejsce niż wymieniona powyżej stacja paliw przeznaczone będą wyłącznie 

na własny użytek. 

O zmianie sytuacji prawnej / faktycznej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

niezwłocznie po zaistniałej zmianie i prześle aktualne dokumenty. 

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy skutków prawnych i odpowiedzialności 

związanej z prowadzeniem działalności związanej z obrotem paliwami ciekłymi bez koncesji, 

wynikającej z Ustawy Prawo energetyczne oraz Kodeks wykroczeń, prowadzeniem wskazanych 

powyżej działalność w sposób sprzeczny ze szczegółowymi warunkami wykonywania działalność 

objętej koncesją ze względu na właściwą obsługę odbiorców, jak również odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego 

wymaganej koncesji. 

W przypadku: 

• utraty przez Zamawiającego koncesji, uprawniającej go do obrotu paliwami zakupionymi od 

Wykonawcy, nie poinformowania o tym fakcie Wykonawcy i dokonania obrotu tymi produktami 

bez wymaganej koncesji, 

• dokonania obrotu z zagranicą paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji,  

• naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia wyłącznie na potrzeby własne 

paliwa dostarczonego do lokalizacji innych niż wskazane powyżej stacje paliw, w szczególność w 

przypadku dokonania przez niego odsprzedaży dostarczanego w te lokalizacje paliwa bez 

wymaganej koncesji,  



 
 

 
 

zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokość równej prawomocnej karze 

administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 

wysokość nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy 

przypadek naruszenia zgodnie z art 56 ust. 2h pkt 7 prawa energetycznego, w związku ze 

stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub 

naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego paliwami 

ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że złoży oświadczenie. 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż rozliczenie ilości dostaw i fakturowanie będzie następowało w 
metrach sześciennych zgodnie z dowodem wydania z bazy magazynowej wydawanym w chwili 
załadunku autocysterny w temperaturze referencyjnej (15°C). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że fakturowanie będzie następowało na podstawie 

wydruku z cysterny w temperaturze referencyjnej (15°C) .Wydruk powinien zawierać ilość w 

temperaturze rzeczywistej i referencyjnej. 

3. Dot. pkt. 1.4 załącznika nr 5 do SWZ – w związku z tym, że ceny paliw publikowane na stronach 
producentów ulegają zmianie niemal codziennie – min. 5 razy w tygodniu, czy Zamawiający 
wyraża zgodę aby cena odniesienia dostawy następowała w oparciu o dzień dostawy, a nie 
zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. dot. pkt. 1.4 załącznika nr 5 do SWZ – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie składał 
zamówienia wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

5. dot. pkt. 1.4 załącznika nr 5 do SWZ – czy Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawy do 
godz. 10:00 dnia poprzedzającego dzień dostawy, a w przypadku zamówień złożonych po godz. 
10:00 traktowane one będą jak zamówienia z dnia następnego? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

6. dot. pkt. 1.4 załącznika nr 5 do SWZ – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy 
z 24 h na następny dzień roboczy, określając jednocześnie godz. przyjęcia dostawy w zakresie np. 
od 7:00 do 18:00? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

7. dot. §4 ust. 2, 3 i 6 umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktury w 
formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.)?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość. 

8. dot. §5 ust. 3 i 4 umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w zakresie czasu na 
reklamacje i czynności z tym związane z 24 godzin na 3 dni robocze? Wykonawca nie ma 
możliwości rozpatrzenia przedmiotowej reklamacji np. w przypadku dostawy i zgłoszenia w 
piątek, pracując w dni robocze od poniedziałku do piątku.    
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów §5 ust. 3 i 4 umowy - w zakresie 

czasu na reklamację i czynności z tym związane z 24 godzin na jeden dzień roboczy. 

9. dot. §6 ust. 1b umowy, prosimy o podanie konkretnego katalogu wykroczeń, za które wykonawca 
ma zapłacić karę w wysokości 0,5% wartości brutto umowy. Zapis jest na tyle enigmatyczny i 
nieprecyzyjny, że pozwala Zamawiającemu na naliczenie wysokiej kary za jakiekolwiek naruszenie 
zapisów umowy w tym dwukrotne naliczenie kary np. za opóźnienie w dostawie (1% wartości 
zamówienia i 0,5% wartości umowy), co stanowić może bezpodstawne wzbogacenie 
Zamawiającego i nie współgra z zasadą zachowania synergii ponieważ kary są naliczane tylko 
jednostronnie. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów umowy do przepisów 
Ustawy PZP. 



 
 

 
 

Odpowiedź: § 6 ust. 1 pkt b dotyczy wszystkich naruszeń warunków umowy, które mają wpływ 

na jakość i terminowość świadczonych dostaw. 

10. dot. §6 ust. 2 umowy, w ocenie Wykonawcy, Zamawiający żąda zbyt wygórowanej kary w 
związku z odstąpieniem od umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto. W związku z tym 
wnioskuję o zmniejszenie wysokości do np. 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź:  Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 6 ust. 2 umowy 

11. dot. umowy i SIWZ, w związku ze wskazaniem w opisie przedmiotu zamówienia dostaw do 
zbiornika zlokalizowanego na terenie sortowni odpadów, prosimy o doprecyzowanie czy 
Zamawiający  posiada i okaże Wykonawcy aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki do 
eksploatacji, jeżeli zbiornik podlega pod UDT lub złoży stosowne oświadczenie odbiorcy, że 
zbiornik nie podlega pod UDT? 

Odpowiedź: Zbiornik na olej napędowy podlega pod UDT i w razie potrzeby udostępni aktualne 

decyzje. 

12. w związku z pytaniem 11, czy Zamawiający okaże wykonawcy aktualne świadectwa legalizacji 
jeżeli zbiorniki podlegają pod wymóg legalizacji albo złoży oświadczenie, że zbiornik nie podlega 
pod wymóg legalizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający okaże świadectwa legalizacji. 

13. w związku z pytaniem 11 i 12, czy Zamawiający złoży oświadczenie, że jego zbiorniki spełniają 
wymagania techniczne, budowalne, ochrony środowiska i p.poż  pod rygorem regresu 
cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za naruszenie 
koncesji po stronie wykonawcy za dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie infrastruktury 
wraz z możliwością  odmowy dostawy paliw w przypadku gdy Zamawiający odmówi podpisania 
takiego oświadczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż posiadane przez niego zbiorniki, w których 

przetrzymywany będzie Olei Napędowy, spełniają wszystkie wymagania określone przepisami 

prawa w zakresie dopuszczenia zbiorników do eksploatacji. 

14. Czy w przypadku jeżeli w wyniku przetargu zostanie wybrana oferta Wykonawcy posiadającego 
status „dużego przedsiębiorcy”, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do Umowy w 
formie oświadczenia o następującej treści: ,,Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.” 
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgody na dodanie przedmiotowego zapisu. 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Wykonawcę 
wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z 
późn. zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami lub ich 
dochodzenie. Wyrażenie powyższej zgody upoważnia Wykonawcę do udostępnienia w/w osobie 
trzeciej informacji niezbędnych do dochodzenia przenoszonej wierzytelności lub jej dalszego 
obrotu w tym m.in.: wysokości zadłużenia oraz informacji o ustanowionych zabezpieczeniach. O 
dokonaniu przeniesienia wierzytelności Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy, Zamawiający będzie wyrażał  lub nie wyrażał, zgody na 

indywidualne wnioski dotyczące cesji wierzytelności. 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jako datę zapłaty przyjąć datę wpływu należności na konto 
Wykonawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data obciążenia rachunku bankowego 
zamawiającego co może generować zbędne utrudnienia w trakcie współpracy handlowej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 



 
 

 
 

17. Czy Zamawiający będzie respektował regulacje Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji odnoszących się 
do mechanizmu podzielonej płatności? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności bez 
wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, 
że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Zamawiającego wynikających z 
kolejno najstarszych niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane zostaną wszelkie 
inne płatności Zamawiającego, które w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w 
szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie niewystępującego 
numeru lub innego oznaczenia faktury?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie 
Wykonawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję 
finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do 
właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości. Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zobowiązać 
się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach 
dotyczących jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu 
korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi do umowy rozwiązań proponowanych przez 

wykonawcę 

20. Ponieważ na podmiocie dominującym względem Wykonawcy ciążą obowiązki informacyjne 
wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 
sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej 
„Rozporządzenie MAR”), czy w związku z powyższym, w przypadku jeżeli w przedmiotowym 
postępowaniu zostanie wybrana oferta tego Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie 
do umowy nw. zapisów: 
a) Wykonawca poinformuje drugą Stronę umowy o zamiarze przekazania do publicznej 

wiadomości informacji dotyczącej niniejszej umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w 
rozumieniu Rozporządzenia MAR; 

b) informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez drugą stronę 
umowy i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie 
wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie 
sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgody na dodanie proponowanych zapisów. 

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru jn.? 
 

W imieniu ………………………………… (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr …. Klienta: …………………………….  NIP: 

……….……….…………… upoważniam(y) poniżej wymienione osoby do składania w …………………………. zamówień poza 

Aplikacją …………………, na zakup Produktów oferowanych do sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące 

obecnie lub które zawarte zostaną w przyszłości z …………………….. 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 



 
 

 
 

nr tel. stacjonarnego: 

nr fax: 

nr tel. komórkowego: 

adres e-mail:    

Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 

nr tel. stacjonarnego: 

nr fax: 

nr tel. komórkowego: 

adres e-mail:  

 

Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania niniejszego 

oświadczenia wymagana i wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze upoważnienie zastępuje wszelkie 

poprzednio złożone upoważnienia. 

 

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę: 

 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)     (stanowisko) 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
(imię i nazwisko)     (stanowisko) 

 

 

                                                                                                                                                

………………………………………………                                                  …………………………………………… 

                     (pieczątka Firmy)                                                                                                                            (miejscowość, data)                      

  

Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez ………………….. zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO, obowiązującą w 

tut. Spółce. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania przedmiotowego oświadczenia 

 



 
 

 
 

22. Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(wraz z późn. zm.), ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
poniższa pytanie:  
 

Dot. §4 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ. Zamawiający wymaga aby numer rachunku bankowego 

wpisany na fakturze stanowił „rachunek rozliczeniowy o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo kredytowej, której Wykonawca jest członkiem, otwarty w związku z 

prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizującym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR systemu 

teleinformatycznego izby rozliczeniowej w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji Podatkowej.” 

Wykonawca korzysta z oferowanej przez banki i obecnie powszechnej już na rynku tzw. usługi 

collect/speed collect (różne nazwy są używane przez różne banki) czyli systemu identyfikacji 

masowych płatności wykorzystującej „wirtualne numery rachunków” w przypadku sprzedaży 

masowej. Rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi, natomiast zgodnie z 

wyjaśnieniami Minister Finansów z dnia 20 grudnia 2019 r.: „2.2. Rachunki wirtualne. Podatnicy 

dostarczający usługi i towary na masową skalę, jak operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy 

mediów w postaci prądu i gazu często stosują tzw. rachunki wirtualne wykorzystywane do 

obsługi płatności z tytułu dostarczonych usług. Rachunki te nie będą uwidaczniane w Wykazie, 

gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, jak również nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego. Rachunek wirtualny stosowany jest w 

celu zautomatyzowania rozliczeń, którego użycie powoduje, że system bankowy sam rozpoznaje 

wszystkie parametry przelewu i automatycznie księguje wpłaty na rachunek główny prowadzony 

na rzecz sprzedawcy. Jest to rachunek „techniczny” powiązany z rachunkiem głównym, którym 

jest rachunek rozliczeniowy zamieszczany w Wykazie. W przypadku dokonania płatności na 

rachunek wirtualny, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym uwidocznionym w 

Wykazie, podatnik nie poniesie konsekwencji podatkowych przewidzianych w podatkach 

dochodowych oraz nie będzie ciążyła na nim odpowiedzialność solidarna w VAT. Fakt, że tzw. 

rachunki wirtualne nie będą uwidaczniane w Wykazie nie oznacza, że podatnik dokonując 

płatności na te rachunki narażony będzie na konsekwencje przewidziane z tytułu dokonania 

płatności na rachunek spoza Wykazu. Podatnik będzie mógł sprawdzić w Wykazie, czy dokonując 

zapłaty na konkretny rachunek wirtualny, spełni kryteria ustawowe uprawniające do zaliczenia 

wydatku do kosztów podatkowych. Mianowicie, poprzez weryfikację numeru rachunku 

wirtualnego w Wykazie podatnik otrzyma informację, czy jest to rachunek powiązany z 

rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu. Wpłaty na rachunki wirtualne będą 

traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest 

powiązany. Jeżeli więc rachunek rozliczeniowy podatnika znajduje się w Wykazie, wówczas 

płatność dokonywana na rachunek wirtualny, powiązany z tym rachunkiem rozliczeniowym, 

będzie równoznaczna z wykonaniem przez płacącego obowiązku zapłaty na rachunek z Wykazu.  

 

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wskazanie przez 

Wykonawcę w fakturze rachunku wirtualnego powiązanego z rachunkiem głównym, którym 

jest rachunek rozliczeniowy zamieszczany w Wykazie. 

 



 
 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w fakturze rachunku 

wirtualnego powiązanego z rachunkiem głównym, którym jest rachunek rozliczeniowy 

zamieszczany w Wykazie 

23. Proszę o doprecyzowanie sposobu rozliczania dostaw w zał. nr 5 pkt 1.2 do SWZ, z 
uwzględnieniem pytania: 
- czy dostawę ON rozliczamy w litrach rzeczywistych? 

- na potrzeby rozliczenia, wskazanie którego urządzenia pomiarowego bierzemy pod uwagę. 

Wydruk cysterny dostawcy czy stacji miejsca dostawy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostawę rozliczamy w temperaturze referencyjnej 15 C 

z urządzenia pomiarowego cysterny . 

Wydruk z cysterny powinien zawierać ilość paliwa w temperaturze referencyjnej jak i 

rzeczywistej z podaniem temperatury . 
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