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Do wszystkich Wykonawców 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup i transport opału do budynków 
mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie. 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącym treści SIWZ w prowadzonym 
postępowaniu, Zamawiający - Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 119, 
poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi: 

P Y T A N I E 1 

W związku z wejściem w życic od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym 
wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy realizowane do wskazanych w SIWZ 
jednostek dostawy opału podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego czy tez nie. Zgodnie 
bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 201 lr. Nr 108, poz. 626 z 
poźn.zm. od dnia 02.01.2012r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem 
akcyzowym. Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień. W przypadku 
przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy prawnej zwolnienia. 

ODPOWIEDŹ 1 

Art. 13 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U.20Il.108.626 j.t. zpóżn. 
zm.) mówi. że podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą 
lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą. Natomiast art. 9a 
mówi. że w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż 
wyrobów węglowych na terytorium kraju. Ponieważ podatnikiem jest sprzedający to on powinien 
określić, czy dostawa jest zwolniona z akcyzy czy nie. 

Zamawiający wyjaśnia jednak, że według definicji zawartej w polskim Kodeksie postępowania 
administracyjnego (k.p.a.) organami administracji publicznej są miedzy innymi organy jednostek 
samorządu terytorialnego jakim jest Gmina. 

Zamawiający nic dokonał przedłużenia terminu składania ofert. 
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