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Szczecin, dnia 7.08.2019  r.   

  

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu  

   

 

Znak sprawy:  DT.01.ZP.2019.JK   

   

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy 

paliwa płynnego – oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-Polickiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o.”.  

  

 

INFORMACJA nr 2 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące 

treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1  

Z zapisu par. 5 ust 5 pkt 2 wynika, że w przypadku zastrzeżeń, co do jakości dostarczonego 

oleju napędowego Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany paliwa 

niespełniającego warunków określonych w Rozporządzeniu na paliwo posiadające 

właściwości wskazane treścią umowy w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili 

zgłoszenia żądania. Wnioskujemy o wydłużenie terminu na wymianę paliwa do 48 godzin.. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 2  

Dotyczy paragrafu 2 ustępu 1 załącznika 2 do SIWZ. W ustępie tym Zamawiający informuje, 

że zamówienia na dostawy będą składane telefonicznie lub faksem. Złożenie zamówienia 

telefonicznie utrudni Wykonawcy identyfikację czy osoba składająca zamówienie została do 

tych czynności upoważniona przez Zamawiającego, uniemożliwi też jednoznaczne określenie 

terminu złożenia zamówienia w przypadku sytuacji spornych.  

Czy Zamawiający zgodzi się na składanie zamówień przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej? Czy Zamawiający zgadza 

się na składanie zamówień przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego za 

pośrednictwem portalu elektronicznego Wykonawcy?  
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Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów siwz.  

 

Pytanie 3  

Dotyczy paragrafu 2 ustępu 1 załącznika 2 do SIWZ. W ustępie tym Zamawiający informuje, 

że zamówienia na dostawy będą składane na trzy dni przed terminem dostawy.  

Czy Zamawiający będzie składał zamówienia wyłącznie w dni robocze?  

Czy Zamawiający będzie składał zamówienia do godziny 12:00?  

 

Odpowiedź 

Zamówienie będzie składane w dniu roboczym do godz. 15.00. 

 

Pytanie 4  

Dotyczy rozdziału XIII punktu 4 SIWZ oraz paragrafu 6 ustępu 5 załącznika 2 do SIWZ  

Zamawiający zobowiązał wybranego Wykonawcę, jako podmiot dokonujący dostawy 

towarów o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, do 

złożenia w Urzędzie Skarbowym kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty 

podatku w związku z odpowiedzialnością podatkową Zamawiającego. Głównym celem kaucji 

gwarancyjnej jest wyłączenie ponoszenia przez podatnika wraz z podmiotem dokonującym 

dostawy towarów odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy 

dotyczących niewpłaconego przez dostawcę podatku VAT z tytułu dokonanej dostawy 

wskazanych w ustawie towarów ( w tym paliw) – w zakresie części podatku proporcjonalnie 

przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz danego nabywcy. Taki sam skutek aktualnie 

można jednak osiągnąć także za pomocą innych środków pranych, w tym w szczególności za 

pomocą wprowadzonego do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) tzw. mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment).  

Zgodnie z treścią nowego art. 108a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2174), zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że 

zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 

faktury jest dokonywana na rachunek VAT albo zapłata całości albo części kwoty 

odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 

na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. Następnie na 

wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na 

przekazanie środków zgromadzonych na wskazany przez niego rachunek bankowy albo 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których prowadzony jest 

ten rachunek VAT. Co istotne, zgodnie z treścią art. 108c ust. 1 ustawy o podatku od towarów 

i usług (VAT)(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) , w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie mają zastosowania przepisy o 

odpowiedzialności solidarnej zawarte w art. 105 A ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług (VAT) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) oraz regulacje w przedmiocie sankcji określone w 

art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174)– do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku 

wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. Skorzystanie z opisanego wyżej mechanizmu podzielonej płatności skutkować 
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będzie zatem powstaniem dla Państwa ochrony analogicznej jak w przypadku złożenia przez 

Spółkę kaucji gwarancyjnej. Ponadto od 01.10.2018 ma zastosowanie przepis dotyczący 

geopozycji – Ministerstwo Finansów przypomina, ze od 01.10.2018 weszły w życie zmiany 

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708) w zakresie przekazywania aktualnych danych 

geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte systemem 

monitorowania przewozu, który należy składać również w Ministerstwie Finansów.  

Czy, biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia kaucji 

gwarancyjnej przez Wykonawcę?  

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie odstępuje od wymogu złożenia przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej  

 

Pytanie 5  

Dotyczy rozdziału XV punktu 7 SIWZ. Czy Zamawiający będzie przyjmował paliwo 

uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 

roku błędy pomiarowe? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający będzie przyjmował paliwo na podstawie pomiaru wykonanego przez 

legalizowany system  pomiarowy autocysterny. 

 

Pytanie 6  

Dotyczy rozdziału XV punktu7 SIWZ oraz paragrafu 5 ustęp 3 i 6 załącznika 2 do SIWZ  

Zamawiający w punkcie 7 rozdziału XV SIWZ podaje, że „Faktyczna ilość dostarczonego 

paliwa zostanie ustalona na podstawie systemu pomiarowego stosowanego przez 

Zamawiającego (…)”, natomiast w ustępie 3 paragrafu 5 załącznika 2 do SIWZ wprowadził 

zapis „Ilość dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjne 15°C ustalana będzie na 

podstawie odczytu z legalizowanego układu pomiarowego autocysterny (…).”. Dodatkowo, w 

ustępie 6 paragrafu 5 załącznika 2 do SIWZ zamawiający wprowadziła zapis „W przypadku 

rozbieżności w pomiarach ilości oleju napędowego dostarczonego ZAMAWIAJĄCEMU 

strony wiąże pomiar dokonany przez ZAMAWIAJĄCEGO.”. Charakterystyka urządzeń 

pomiarowych oraz różne klasy dokładności pomiarów wykonywanych przez urządzenie 

przepływowe zamontowane na autocysternie oraz sondy pomiarowe w zbiornikach powoduje, 

że uzyskanie dokładnie tego samego wyniku pomiaru tej samej objętości produktu jest 

skrajnie nieprawdopodobne. Wnosimy o jednoznaczne ustalenie procedury rozliczenia 

dostawy z określeniem miejsca pomiaru.  

Czy ilość dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjnej 15stC będzie ustalana na 

podstawie pomiaru wykonanego przez legalizowany system pomiarowy Zamawiającego 

zamontowany w zbiornikach magazynowych czy na podstawie pomiaru wykonanego przez 

legalizowany system pomiarowy autocysterny?  

 

Odpowiedź  

Ilość dostarczonego paliwa w temperaturze referencyjnej 15
o
C ustalana będzie na podstawie 

odczytu z legalizowanego układu pomiarowego autocysterny. 



4 
 

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji siwz oraz wzoru umowy.  

 

Pytanie 7 

Dotyczy paragrafu 4 ust 3 załącznika 6 do SIWZ. Czy Zamawiający będzie przyjmował 

fakturę w postaci elektronicznej (e-Faktura), którą Wykonawca umieści na swoim portalu 

internetowym do którego przedstawiciele Zamawiającego uzyskają indywidualne uprawnienia 

dostępu? O fakcie umieszczenia faktury na portalu internetowym Wykonawcy Zamawiający 

zostanie powiadomiony w formie e-mail na adres stacjapaliw@mpolodz.pl, uprawnieni 

przedstawiciele Zamawiającego na podstawie indywidualnie nadanych uprawnień będą mogli 

wygenerować (wydrukować) fakturę umieszczoną na portalu przez Wykonawcę. Datą 

dostarczenia faktury do Zamawiającego będzie data umieszczenia faktury na portalu przez 

Wykonawcę oraz data wysłania wiadomości e-mail na adres stacjapaliw@mpolodz.pl.  

 

Odpowiedź   

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie fakturowania. 

 

Pytanie 8  

Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający będzie podawał w składanych zamówieniach adres e-mail 

na który będą wysyłane parametry zgłoszonej przez Wykonawcę dostawy tj. numer SENT 

oraz klucz podmiotu odbierającego?  

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie przewiduje takiej procedury. 

 

Pytanie 9  

Dotyczy paragrafu 8 załącznika 2 do SIWZ. Zapisy umowy wprowadzają jednostronne 

uprawnienie dla Zamawiającego do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisów uprawniających Wykonawcę do 

rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w przypadku braku 

płatności w terminach wymagalności za dwie kolejne faktury?  

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów siwz.  

 

Pytanie 10  

Dotyczy ustępu 1 paragrafu 13 załącznika 2 do SIWZ. Zapis ograniczający prawo do 

potrącenia przez Wykonawcę swoich wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego jest 

skrajnie niekorzystny dla Wykonawcy.  

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ustępu 1 z paragrafu 13 załącznika 2 do SWIZ?  

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów siwz.  
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Pytanie 11  

Dotyczy ustępu 1 paragrafu 8 załącznika 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

rozwiązania umowy w przypadku „jakiegokolwiek naruszenia warunków umowy przez 

Wykonawcę”. Dodatkowo Zamawiający zastrzega, że „Odstąpienie od umowy nie wymaga 

dodatkowego zawiadomienia, wezwania do zaniechania naruszenia lub przywrócenia stanu 

zgodnego z umową.  

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zamkniętego katalogu naruszeń warunków 

umowy będących podstawą rozwiązania umowy?  

Czy Zamawiający zgadza się na przesłanie wezwania do zaniechania/usunięcia naruszeń w 

formie pisemnej do Wykonawcy, tak aby możliwa była obiektywna ocena daty wezwania?  

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów siwz. 

 

Pytanie 12  

Dotyczy paragrafu 4 załącznika 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie ustępu 3 

do paragrafu 4 załącznika 2 do SIWZ z zapisem porządkującym umowę, w następującej treści 

„Należne wynagrodzenie powiększone będzie o podatek VAT w stawce obowiązującej na 

dzień powstania obowiązku podatkowego.”?  

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów siwz. 

 

Pytanie 13  

Dotyczy rozdziału XIII SIWZ. Czy Zamawiający zgadza się wysłać umowę podpisaną ze 

strony Zamawiającego do wybranego w postępowaniu Wykonawcy, Wykonawca odeśle do 

Zamawiającego jeden egzemplarz podpisany ze strony Wykonawcy?  

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umowy w sposób korespondencyjny.  

 

Pytanie 14 

Dotyczy rozdziału XV ustępu 1 SIWZ. Prosimy o podanie szczegółowej informacji dot. 

przewidywanych parametrów zamówienia oleju napędowego o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych w okresie umowy, tj.:  

a/ czy Zamawiający przewiduje składanie zamówień na olej napędowy o polepszonych 

właściwościach niskotemperaturowych w miesiącach zimowych tj. od początku listopada do 

końca lutego? Jest to istotna informacja ze względu na planowanie gospodarki magazynowej 

produktów.  

b/ czy Zamawiający może określić zapotrzebowanie na ten produkt w trakcie trwania 

umowy?  

c/ jakie ilości oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych 

Zamawiający zakupił w trakcie realizacji aktualnej umowy dostawy tj. przez ostatnie 4 lata? 
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Odpowiedź  

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości oleju o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych ponieważ nie jest w stanie przewidzieć temperatury w okresach 

zimnych. W ostatnich 2 sezonach zimowych Zamawiający nie kupował przedmiotowego 

oleju napędowego.  
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