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Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu
monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 660) informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
Pytanie
W związku z zamiarem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu
monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 660)”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
wnoszę na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych o wyjaśnienie, czy
Zamawiający przewiduje udzielanie wykonawcom informacji o wysokości zapłaconego
od pobranych próbek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 4
ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.)
przedmiotem opodatkowania „nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona
akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo
postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”. Powyższe obejmuje
także próbki paliw do badań – nawet te o bardzo niewielkiej pojemności. W praktyce oznacza
to, że istnieje ryzyko, iż w pewnych sytuacjach organy podatkowe mogą próbować obciążyć
podatników zapłatą akcyzy i opłaty paliwowej, jeżeli nie zostałyby one uregulowane na
wcześniejszym etapie obrotu. Dotyczy to także tych podatników, którzy pozyskują je w celu
zużycia w charakterze próbek do badań laboratoryjnych jako ostatni podmiot „w łańcuchu”.
Mając na uwadze powyższe ryzyko, a także to, że może się ono przekładać na oferowaną cenę
usługi, wykonawca zainteresowany jest, czy zamawiający byłby gotowy udzielić informacji
o wysokości zapłaconego od próbek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

Mając na uwadze powyższe, wykonawca wnosi o zmianę na podstawie art. 38 ust. 4
Prawa zamówień publicznych Załącznika nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
w zakresie § 3 ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez wprowadzenie następującego zdania:
„Do każdej partii próbek Zamawiający dołączy pisemne oświadczenie zawierające informację
o kwocie zapłaconej akcyzy i opłaty paliwowej od danego wyrobu akcyzowego według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do umowy”.
Wykonawca wnosi ponadto o wprowadzenie Załącznika nr 9 do umowy, załączonej do SIWZ
o następującej treści:
„……………………………………
(data i miejsce składania oświadczenia)
Podmiot składający oświadczenie: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, NIP PL 52610-09-497
Od partii próbek LPG nr ……………….. pobranej dnia ……………………………………….
opłacono podatek akcyzowy w kwocie …………………… i opłatę paliwową w kwocie
………………………….. .
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż Zamawiający nie przewiduje udzielania
Wykonawcom informacji o wysokości zapłaconego od pobranych próbek podatku
akcyzowego i opłaty paliwowej oraz pozostaje przy dotychczasowych zapisach Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ. Dotychczasowy termin składania oraz
otwarcia ofert nie ulega zmianie. Termin składania ofert 27 maja 2019 r. do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 27 maja 2019 r. do godz. 11:30
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