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Janikowo, 08.06.2021 

 

Znak sprawy:1/ZP/2021 

 

 

Dotyczy: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych na dostawę opału do kotłowni na paliwo stałe na sezon grzewczy 

2021/2022 

 

          

Zapytanie 1 

 

W związku z faktem, iż od dnia 01.07.2020 r. obowiązuje zakaz sprzedaży miałów węglowych 

przeznaczonych do zużycia  w gospodarstwach domowych i w instalacjach spalania o nominalnej 

mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (tzw. rynek komunalno-bytowy), proszę o udzielenie 

informacji, czy Państwa kotłownia, w której będzie spalany miał węglowy, posiada moc cieplną 

min. 1MW ? Jeśli tak, będą Państwo mogli zużywać miał węglowy, pod warunkiem jednak, iż 

przed dokonaniem zakupu przedłożą Państwo sprzedawcy  kopię zaświadczenia potwierdzającego 

prowadzenie przez Państwa jako nabywcę, instalacji spalania innej niż o nominalnej mocy 

cieplnej mniejszej niż 1 MW, wystawionego przez organ ochrony środowiska , który wydał 

pozwolenie , o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt. 1 albo 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo Ochrony Środowiska 9Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), albo przyjął zgłoszenie, o 

którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.    

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 660 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1890) 

Odpowiedź 1  

Eksploatowana instalacja energetyczna posiada łączną nominalną moc cieplną 1,2 MW 

 

 

Zapytanie 2 

W związku z wejściem w życie od dnia 02 stycznia 2012r. opodatkowania podatkiem akcyzowym 

wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy dostawy opału do Państwa, podlegają 

zwolnieniu z podatku akcyzowego czy też nie ?  a co za tym idzie czy w oferta Wykonawcy w 

przedmiotowym postępowaniu ma zawierać podatek akcyzowy czy też nie ? Nadmieniam, że 

wartość podatku akcyzowego wynosi 30,46 zł. netto za każdą tonę węgla bez względu na 
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sortyment.   Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz.U. z 2011r. 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, między innymi, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt. 3 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności 

podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów 

opałowych: 

 

3) przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985), żłobek i klub 

dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948), jednostkę 

organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583 i 1948), organizacje, o których mowa w art. 3 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948);   

 

W przypadku przysługującego zwolnienia, prosimy o podanie podstawy faktycznej i prawnej 

zwolnienia. 

Odpowiedź 2 

Dostawy opału nie podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego, którego koszt należy doliczyć do 

oferowanej ceny 
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