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Do wszystkich 

Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju napędowego z 

przeznaczeniem do tankowania pojazdów dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Białymstoku S.A. przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

I. Modyfikacja SIWZ 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że dokonano następujących 

modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.: 

a) pkt 12) w rozdziale IV SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„12) Przez cały okres obowiązywania umowy o zamówienie publiczne Wykonawca będzie 

zobowiązany utrzymywać swoje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 500 000 

(półtora miliona złotych) zł,  jak również kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust. 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 

poz. 1054, ze zm.), stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku 

z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. 

zm.), w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych).”, 
 

b) ppkt 1.4 w rozdziale VI SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których 

mowa w rozdziale VII, że posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 

kwotę min. 1 500 000 złotych.  

Wykonawca winien wykazać poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, o których 

mowa w rozdziale VII, że złożył w odpowiednim urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, o 

której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku od 

towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku 

nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w wysokości, co 

najmniej 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych).” 
 

c) ppkt 1.5 w rozdziale VII SIWZ otrzymuje brzmienie: 



„1.5. Postanowienie odpowiedniego urzędu skarbowego o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, o 

której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku 

od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w 

załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 

2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (trzech 

milionów złotych).”,  
 

d) w załączniku nr 5 do SIWZ - § 7 , ust.2 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„2. Zamawiający może od umowy odstąpić bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji 

prawnych i finansowych dla Zamawiającego również w przypadku naruszania przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a także w przypadku nieutrzymywania przez 

Wykonawcę w całym okresie trwania umowy, w odpowiednim urzędzie skarbowym, kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), stanowiącej zabezpieczenie 

zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których 

mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł 

(trzech milionów złotych), na zasadach określonych w § 15 ust. 4.”, 

  

e) w załączniku nr 5 do SIWZ - §  15 , ust. 4 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy i okazywania 

na żądanie Wykonawcy pozostającego w mocy postanowienia odpowiedniego urzędu 

skarbowego o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), 

stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem 

dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pozn. zm.), w wysokości 

co najmniej 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych).”. 

 

Szczegółowe zmiany ujęte są: 

a) w załączniku do niniejszych wyjaśnień, wskazującym szczegółowo na dokonane zmiany w 

SIWZ (treść usunięta w SIWZ została przekreślona, a treść dodana w SIWZ została oznaczona 

kolorem czerwonym), 

b) w tekście jednolitym aktualnego SIWZ, 

c) w tekście jednolitym aktualnego załącznika nr 5 do SIWZ. 

 

II. Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami 

Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

sukcesywne dostawy oleju napędowego z przeznaczeniem do tankowania pojazdów dla 



Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. przez okres kolejnych 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy.  
 

Pytanie 1. 

 „Proszę o zmianę treści w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący Rozdziału 

VI pkt.1 ppkt. 1.5 tj. Postanowienie odpowiedniego urzędu skarbowego o przyjęciu kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz 1054, ze zm.), stanowiącej zabezpieczenie 

zapłaty podatku od towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których 

mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tj. Dz. U. Z 2011r. Nr 177, poz 1054 z późn. zm. ) w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł 

(dziesięć milionów złotych). 

 

Z przywołanej ustawy wynika również, że wysokość kaucji powinna odpowiadać co najmniej 

jednej piątej kwoty podatku przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 w danym 

miesiącu wartości sprzedanych towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy. Z 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jasno wynika , iż aby znaleźć się w wykazie 

(bezpiecznych dostawców-Ministerstwa Finansów) o którym mowa w art. 105 c ust. 1 ustawy 

wysokość kaucji gwarancyjnej musi pokrywać przynajmniej jedną piątą kwoty podatku 

należnego, jednakże nie może być niższa niż 1.000.000 zł lub kaucja ta wynosi min. 

10.000.000 zł . Zamawiający przez w/w zapis w SIWZ ogranicza dostęp podmiotów, które nie 

posiadają kaucji gwarancyjnej w wysokości 10.000.000 zł, jednakże również znajdują się w 

wykazie Ministerstwa Finansów – przez co wyłączają Zamawiającego (w taki sam sposób jak 

podmioty posiadające kaucję min. 10.000.000 zł) z solidarnej odpowiedzialności za podatek 

towarów i usług.   

 

W zwązku z powyższym prosimy o zmianę brzmienia na następujące : 

 

 

Postanowienie odpowiedniego urzędu skarbowego o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, o której 

mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. 

U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku od 

towarów i usług w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku 

nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 

177, poz. 1054 z późn. zm.)w kwocie która odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty 

podatku należnego od towarów i usług na dostawy dokonane w danym miesiącu przy czym 

minimalną kwotę kaucji ustala się na 1.000.000 zł ( jeden milion złotych) lub kaucja ta wynosi 

co najmniej 10.000.000 zł ( dziesięć milionów złotych ).”. 

 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Zamawiający dokonuje 

modyfikacji SIWZ w sposób opisany w pkt I. 

 

 

 



 


