
 

         Miejski Zarząd Budynków  
w Kielcach 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 

tel. (41) 3442139, fax (41) 3446647, www.mzb.kielce.pl, e-mail: biuro@mzb.kielce.pl 
NIP: 9591844609, REGON: 260269284 

 

Znak sprawy: MZB/OLEJ/ 2012 
                                                                                                                               Kielce, dnia   12.08. 2011r. 
 
 
 
 

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW 
 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa oleju 
opałowego w 2012r., dla potrzeb kotłowni olejowych położonych   w nieruchomościach 
będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach” 
 
 
Na  podstawie art.38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Miejski Zarząd Budynków przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
Pytanie 1. Czy dostawy do poszczególnych kotłowi będą łączone ? 
Odpowiedź: W przypadkach koniecznych tak. 
 
Pytanie 2. Czy lokalizacja kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8  m / 3,4     
                  m i 14,6 m / 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) 
Odpowiedź: Bez utrudnień  autocysternami 9,2m/2,8m/3,4m.  
 
Pytanie 3. Zgodnie z obowiązującą polską normą dla olejów opałowych PN-C-96024:2011 i  
                  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 (Dz U nr 4 z 2007 poz. 30)  
                  zawartość siarki w oleju opałowym lekkim ma wynosić max 0,10% (m/m) a nie max 0,20%,  
                  w zawiasku z czym wnioskujemy o modyfikację siwz (Druk 7) 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ (druk nr 7). 
 
Pytanie 4. W zawiasku z przewidzianymi w §17 ust 2 wzoru umowy karami za nieterminową realizacją     
                 dostawy, wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłączenie    
                 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 §1 ust. 3) wzoru umowy oraz punktu 3     
    Druku nr 7 tak aby zamówienia były składane wyłącznie faksem lub mailem. 

Odpowiedź: Zamawiający  umieścił  §1 pkt.3 Umowy oraz w druku nr 7 informację, że dostawy 
                       odbywać się będą sukcesywnie na telefoniczne zawiadomienie (faksem) przez     
                    Zamawiającego, co należy rozumieć, że każde zamówienie  dostawy oleju  poprzedzone  
                    będzie  faksem. 
 
Pytanie 5.  Z uwagi na brak jednolitej definicji dni roboczych prosimy o informacje jakie dni należy     
                   rozumieć pod tym wyrażeniem użytym treści wzoru umowy i siwz. Czy są to dni od      
                   poniedziałku do piątku z wyłączeniem dnia ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1  



             ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 
             z póź.  zm. ) ? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 6. 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 umowy wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy (Druk nr 6)         
     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: Zamawiający nie zmieni  umowy  (druk nr 6). Obowiązują warunki płatności określone  
                     w umowie  §13 i §14.  
 
Pytanie  7. Zapis § 2 wzoru umowy nie przewiduje zmiany ceny paliw w wyniku zmiany obowiązującej  
                  stawki podatku VAT w stosunku do złożonej oferty. Wnosimy o dodanie takiej możliwości  
                  zmiany ceny. Proponujemy wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „W przypadku zmiany  
                  przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia podatku   
                  VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. Niniejsza zmiana nie  
                  wymaga zawierania aneksu do umowy” 
Odpowiedź: Zapis dotyczący zmiany ceny oleju w wyniku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT    
                    jest zamieszczony w SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców)  rozdział XXII pkt. 22.11 oraz w  
                   opublikowanym w BZP ogłoszeniu o zamówieniu.   
 
Pytanie  8.  O jakim wynagrodzeniu netto jest mowa w §17 ust. 1 i ust. 2.1. wzoru umowy? Czy chodzi  
                    o wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy i o wynagrodzenie za opóźnioną  
                    dostawę ? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.  
Odpowiedź: Wynagrodzenie netto określone §2 pkt.1 we wzorze umowy (druk nr 6). 
 
Pytanie  9. Wnosimy o dodanie w §21 2 wzoru umowy zapisu, że w sytuacjach nieuregulowanych tą  
                   umową będą miały zastosowanie również inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu       
                   umowy.  
Odpowiedź: Zapis umieszczony  we wzorze umowy §20 (druk nr 6).   
 
Pytanie  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 jest do celów opałowych lub  
               będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego  
              oświadczenia kwota należnej akcyzy wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju opałowego w  
              temperaturze referencyjnej 15 oC. 

 W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących tą    
 kwestię. 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 roku 
(wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opalowego 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 




