
Ostróda, 06.06.2012 
 
 
 
 
Wykonawcy pobierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr ZP/03/2012 na 
Dostawę paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej  
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)(dalej:uPzp), wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

 Niniejszym, zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wiążące wyjaśnienie treści SIWZ poprzez 

udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Czy Zamawiający spełnia wszystkie warunki do nabywania paliwa żeglugowego odpowiednio 

barwionego w zwolnieniu akcyzowym zgodnie z obowiązującymi przepisami akcyzowymi oraz 

czy przedstawi Wykonawcy potwierdzenie swojej rejestracji we właściwym urzędzie celnym tzw. 

AKC – PR, jako zdefiniowany w przepisach podmiot zużywający? 

Odpowiedź: Zamawiający spełnia warunki do nabywania paliwa żeglugowego i 

przedstawi Wykonawcy potwierdzenie swojej rejestracji w urzędzie celnym. 

2. Czy dostawy mają być realizowane wyłącznie do zbiorników zamocowanych na stałe na 
wymienionych w SIWZ jednostkach? Jeśli tak – to Zamawiający jest zobowiązany przesłać 
wykonawcy oświadczenie o pojemnościach zbiorników paliwowych na każdej jednostce ; jeśli 
nie – to dostawy w zwolnieniu będą możliwe do przenośnych zbiorników tylko dla statków o 
długości poniżej 15 m pod warunkiem przedstawienia przez Zamawiającego odpowiedniego 
upoważnienia od właściwego naczelnika urzędu celnego( wymóg przepisów akcyzowych).  
Odpowiedź: Dostawy paliwa mają być realizowane wyłącznie do zbiorników 
zamocowanych na stałe w jednostkach o pojemnościach: 
Ostróda – 3000 l 
Kormoran – 1500 l 
Birkut – 1250 l 
Marabut - 1250 l 
Pingwin – 800 l 
Żuraw – 430 l 
Perkoz – 220 l 
 

3. Jaką minimalną ilość pojedynczej  dostawy w ramach sukcesywnych dostaw objętych 
zamówieniem przewiduje Zamawiający i czy może ją zagwarantować? 
Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje minimalną ilość pojedynczej dostawy 3000 litrów 
 

4. Zgodnie z przepisami akcyzowymi podmiot zużywający jest zobowiązany podpisać 2 
egzemplarze dokumentu dostawy wystawione przez dostawcę, które będą dostarczone wraz z 
paliwem na daną jednostkę (jeden do zwrotu dostawcy). Proszę o potwierdzenie, że dokumenty 
będą podpisywane przez upoważnioną osobę, której dane personalne będą przekazane 
wykonawcy. 

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami akcyzowymi potwierdzamy że dokumenty dostawy 
wystawione przez dostawcę zostaną podpisane w dwóch egzemplarzach przez upoważnioną 
osobę. 

 



5. Czy sformułowanie, że oferowane paliwo żeglugowe odpowiada pod względem jakości 
wymogom polskich i unijnych norm jakościowych oznacza, że jest to olej napędowy zgodny z 
normą międzynarodową ISO 8217:2010 kat. DMA z ograniczeniem zawartości siarki do 0,1 % 
wag. ( zgodnie z jedynym wymogiem jakościowym polskich przepisów dot. olejów do silników 
statków do żeglugi śródlądowej)? 
Odpowiedź: Oferowane paliwo żeglugowe spełniające wymogi polskich i unijnych norm 
jakościowych jest olejem napędowym z normą międzynarodową ISO 8217:2010 kat. DMA 
z ograniczeniem siarki do 0,1% m/m. 
 

6. Jaką temperaturę referencyjną powinni przyjąć oferenci do kalkulacji ceny 1 litra paliwa netto     
( powszechnie przyjętą na rynku jest temperatura 15 stopni C – postulujemy o jej stosowanie w 
celu zapewnienia porównywalności ofert)? 

Odpowiedź: Oferenci do kalkulacji ceny 1 litra paliwa netto winni przyjąć temperaturę 
referencyjną 15 oC. 
 
7. Czy Zamawiający może zobowiązać się każdorazowo do odbioru dokładnie takiej ilości, jaką 

zamówi na dany termin ( jest to istotne w związku z wymogami przepisów akcyzowych 
dotyczących dokumentów dostawy – jeśli miałyby powstawać jakieś zwroty to wiązałoby się z 
tym dodatkowe koszty dla dostawcy)? 

Odpowiedź: Zamawiający każdorazowo odbierze taką ilość paliwa jaką wskazał w zamówieniu 
pisemnym na poszczególną  jednostkę. 

 
8. Jakim typem połączenia z wężem podawczym autocysterny dysponują jednostki – czy jest to 

tzw. złącze międzynarodowe ( szczelne), czy też dostawa odbywać się będzie za pomocą 
pistoletu nalewakowego? 

Odpowiedź: Tankowanie paliwa do poszczególnych jednostek odbywać się będzie za pomocą 
pistoletu nalewakowego. 

 
9. Co oznacza sformułowanie „cena hurtowa paliw u producenta” w pkt. 17.3 SWIZ? Ponieważ 

oferowany olej napędowy do celów żeglugowych może pochodzić z importu ( np. pochodzenie 
rosyjskie) lub z UE, czy wyznacznikiem cen producenta w takim przypadku mogą być np. 
codziennie notowania raportu Platts (www.platts.com) dla Gasoil 0,1 % CIF NWE/Basls Ara 
(kod produktu AAYWS00) – notowania Platts stanowią podstawowy Indeks cenowy w 
międzynarodowych kontraktach zakupowych paliw? Czy też w przypadku olejów pochodzenia 
zagranicznego Zamawiający będzie chciał przyjąć mimo wszystko cenę hurtową paliw 
producenta krajowego, np. publikowaną przez PKN ORLEN są 
(http:/www.orlen.pl/PL/dlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx) – prosimy o 
informację jaki wówczas będzie to rodzaj paliw – czy olej napędowy Ekodiesel czy też olej 
napędowy grzewczy Ekoterm Plus (ten ostatni odpowiada fizykochemiczne olejowi do celów 
żeglugowych z siarką do 0.1 % wag. Którego cen hurtowych nie podaje żaden polki 
producent)? 
Odpowiedź: W przypadku dostawy oleju żeglugowego importowanego wyznacznikiem 

cen producenta będą ceny hurtowe oleju napędowego   publikowane przez PKN ORLEN 

SA. 
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