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                                          Międzyrzec Podlaski dn. 10.01.2020 r.

  Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę w
formie tankowania oleju napędowego w 2020 r.” 1/PN/2020

Szanowni Państwo,

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  2  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo
Zamówień  Publicznych  zwaną  dalej  „uPzp”  informuje,  iż  wpłynęły  zapytania  od
Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej
„SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38
ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania by karty wydane zostały w ciągu 10
dni  roboczych  od  przedłożenia  wniosku/zamówienia  na  karty  przez  Zamawiającego  po
podpisaniu umowy. Natomiast w trakcie realizacji umowy karty wydane byłyby w ciągu 10
dni  roboczych  od  przedłożenia  wniosku/zamówienia  w  przypadku  blokady  danej  karty  -
utrata, zmiana danych i itp., lub zamówienia nowej karty)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość wydania kart w terminie 5 dni od daty podpisania umowy
i 5dni od daty złożenia wniosku/zamówienia o ich wydanie w trakcie trwania umowy.

Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji opłaty za karty:

*   0 zł netto za kartę nową,
*10  zł  netto  za  kartę  wymienną  (na  skutek  zagubienia,  kradzieży,  zmiany
dotychczasowych danych etc.), ?

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  ponoszenia  dodatkowych  opłat  za  wydanie  kart
paliwowych.

Pytanie Nr 3
W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu, informujemy, że Wykonawca daje możliwość
tankowania paliwa na wszystkich stacjach Wykonawcy w całej Polsce, umożliwiających do-
konywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować
taką sytuację, że w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży wskaza-
nej stacji, Zamawiający dokonywać będzie transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy poło-
żonej  najbliżej  siedziby Zamawiającego  (w okresie  realizacji  umowy może  zaistnieć  taka
ewentualność)?
Odpowiedź:
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę miejsca dokonywania sprzedaży w trakcie trwania
umowy, ponieważ odległość stacji paliw od bazy Zamawiającego jest jednym z kryteriów wy-
boru oferty. 

Pytanie Nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  modyfikacji zapisów w SIWZ pkt. 3 podpunkt 6
oraz projektu umowy § 2 ust. 4  i odstąpienia od wymogu prowadzenia dokumentów WZ, w
przypadku wyboru Wykonawcy umożliwiającego zakup ON przy użyciu kart paliwowych?

Informuję, że dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji bezgotówkowego
zakupu  paliw  przy  użyciu  kart  paliwowych  jest  Dowód  wydania  zawierający
następujące informacje:
• dokładny adres stacji paliw
• nr karty, na którą dokonywana była transakcja
• nr rejestracyjny samochodu
• kwota do zapłaty 
• ilość wydanego paliwa
• data i godzina transakcji
Dodatkowo informuję,  że raport  transakcji   nie  zawiera imienia  i  nazwiska osoby
dokonującej transakcji, natomiast potwierdzenie wykonania tankowania odbywa się
poprzez  podanie  poprawnego numeru  PIN.  Dokumenty  nie  są  podpisywane  przez
pracowników Zamawiającego ani przez pracowników stacji paliw Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  treści  pkt.3  ppkt.6  SIWZ  w  przypadku  wyboru
Wykonawcy umożliwiającego zakup ON przy użyciu kart paliwowych, na następującą:
SIWZ:  „Olej  napędowy  powinien  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  w
rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  października  2015  r.  w  sprawie  wymagań
jakościowych  dla  paliw  ciekłych  (Dz.U.  2015,  poz.  1680).  Odbiór  dostarczonego  przez
Wykonawcę do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie  każdorazowo potwierdzony
dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. W przypadku
sprzedaży paliwa z użyciem kart paliwowych zawierających następujące dane:

• dokładny adres stacji paliw
• nr karty, na którą dokonywana była transakcja
• nr rejestracyjny samochodu

      • kwota do zapłaty 
• ilość wydanego paliwa
• data i godzina transakcji
 Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wydawania dokumentów WZ.”

§ 2 ust. 4  wzoru umowy nie wymaga korekty.

Pytanie Nr 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na końcu zdania drugiego par 2 ust. 7 wzoru umowy do-
dać zwrot:” bez konieczności aneksowania umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie Nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu w SIWZ pkt. 3 podpunkt 8 i
projekcie umowy  §  3 ust. 4 pkt 2), poprzez dodanie na końcu zdania proponowanej treści: ,,
… po uprzednim uwzględnieniu przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez Zamawiające-
go”?



Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie Nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żą-
danie świadectw jakości oferowanych paliw (wzór umowy §  4 ust. 1 pkt 2)), gdyż dokumenty
dotyczą dostarczonej pewnej partii paliwa i są ogólnodostępne na każdej stacji a więc również
i dla Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie Nr 8
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w §  4 ust 1 pkt 3 projektu umowy
poprzez odstąpienie od adresu e-mail Zamawiającego i zastąpienie go adresem Wykonawcy ?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść §  4 ust 1 pkt 3 umowy na następującą:
„  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  odstępstw  w  jakości  paliwa  od
obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być
złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na następujący adres Wykonawcy
………………………………… , która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać
uzasadnienie  reklamacji  oraz  żądanie  Zamawiającego.  Od  momentu  przyjęcia  reklamacji
Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu
lub  uznaniu  reklamacji.  W  przypadku,  gdy  rozpatrzenie  reklamacji  wymaga  zebrania
dodatkowych  informacji,  w  szczególności  od  Zamawiającego  lub  operatora  stacji  paliw,
Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W
przypadku  uznania  tych  reklamacji,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawienia
poniesionej  przez  Zamawiającego  szkody  w  wysokości  udokumentowanej  odpowiednimi
rachunkami/fakturami  (np.  za  naprawę).  Dla  uniknięcia  wątpliwości,  naprawienie  szkody
przez  Wykonawcę  nie  obejmuje  utraconych  przez  Zamawiającego  korzyści.  Zakończenie
postępowania  reklamacyjnego  u  Wykonawcy  nie  zamyka  możliwości  dochodzenia  swych
praw na drodze sądowej. „

Pytanie Nr 9
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu projektu umowy § 5 ust. 2 oraz ust 4,
SIWZ pkt. 3 podpunkt 11 i zaakceptuje termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury?
W oferowanym systemie  rozliczania  transakcji  bezgotówkowych termin  płatności  od daty
doręczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu
faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku
występujących przeterminowań.
W  celu  usprawnienia  procesu  otrzymywania  faktur  VAT,  Wykonawca  daje  możliwość
otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu)
wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.  
E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te
same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura
umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i wzoru umowy. Faktury VAT moż-
na wysyłać Zamawiającemu za potwierdzeniem odbioru aby mieć 

Pytanie Nr 10



Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany zapisu §  5 ust. 2 wzoru umowy i zaakceptu-
je 2 okresy rozliczeniowe  trwające: od 01 do 15 i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalenda-
rzowego. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Faktury będą wystawiane po za-
kończeniu okresu rozliczeniowego”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie Nr 11
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie lub modyfikację zapisu zdania trzeciego par 5
ust. 4 projektu umowy, gdyż w przypadku gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę zawiera
błędy/niezgodności  Zamawiający  powinien  zgłosić  do  Wykonawcy  pisemne  zastrzeżenia?
Wówczas Wykonawca rozpatrzy reklamację zgodnie regulaminem Wykonawcy. W przypad-
ku, gdy reklamacja będzie zasadna Wykonawca wystawi fakturę korygującą Zamawiającemu.
Ponadto zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności trans-
akcji (błędów), nie zwalnia go z obowiązku terminowego uregulowania należności.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie Nr 12
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania, iż zapłata następuje w dniu wpływu
należności na konto bankowe Wykonawcy (§ 5 ust. 5 wzoru umowy)?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie Nr 13
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów projektu umowy § 6 ust 1 pkt a) , w 
ten sposób, aby kara umowna była naliczana od niezrealizowanej części wartości umowy, 
której dotyczy odstąpienie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie Nr 14
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów projektu umowy § 6 ust 1 pkt a) , i 
zmniejszenie kary z 20% do 10% ?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie Nr 15
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów w  § 6 ust. 2 wzoru umowy,
ponieważ w przypadku złej jakości paliwa obowiązuje u Wykonawcy  proces reklamacyjny.?
„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.
W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez
Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.
W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub
odrzuceniu  zgłoszonej  reklamacji.  W  przypadku  gdy  rozpatrzenie  reklamacji  wymaga
zebrania  dodatkowych  informacji,  w  szczególności  uzyskania  od  Zamawiającego  lub
Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania
tych  informacji.  W  przypadku  uznania  roszczenia  Zamawiającego  Wykonawca  naprawi
szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie



postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.
Wykonawca prosi o odstąpienie, ponieważ w takiej sytuacji Wykonawca dwukrotnie  ponosi
konsekwencję poprzez naprawienie  szkody i dodatkowo jeszcze kara umowna.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie Nr 16
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy następującego zapisu ( po
ewentualnym wyborze Wykonawcy rekomendującego poniższy zapis) :
 „Działając  na  podstawie  art.  4c  ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach  handlowych  (Dz.U.  z  2019 r.  poz.118 ze zm.),
Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy"?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.  Zamawiający jest  małym
przedsiębiorcą.

Pytanie Nr 17
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy z uwagi iż Wykonawca jest stabilnym i pewnym kon-
trahentem, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia  § 7 projektu umowy?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy. Zamawiający do dnia roz-
strzygnięcia przetargu nie ma możliwości oceny kondycji i wiarygodności Wykonawcy.

Pytanie Nr 18
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów SIWZ pkt 8 podpunkt  6 c)-
d)?

Wykonawca nie udostępnia takich danych, a możliwym jest złożenie oświadczenia o
posiadaniu  stacji  wg  wymogu  Wykonawcy,  z  możliwością  dołączenia  wykazu
posiadanych  stacji  spełniających  wymagania  SIWZ  w  zakresie  zdolności
technicznych.

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie Nr 19
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze
oferenta) załącznika w postaci regulaminu ogólnych warunków sprzedaży i używania kart pa-
liwowych Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany
regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?
Odpowiedź:
W przypadku wyboru Wykonawcy umożliwiającego zakup ON przy użyciu kart paliwowych,
Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia dodatkowego porozumienia określającego szcze-
gółowe  warunki sprzedaży z wykorzystaniem kart paliwowych i używania kart paliwowych. 
Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców,

 


	Szanowni Państwo,

