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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na dostawę paliwa (oleju napędowego) 

do pojazdów zamawiającego  

 

 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający udziela następujących wyjaśnień 

dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w 

ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po 

podpisaniu umowy na dedykowanym portalu internetowym lub przedłożenia 

wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub 

zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 

*    0 zł netto za kartę nową, 

*    0 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy 

*  10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany 

dotychczasowych danych etc.). 

 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 2: 

W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość 

tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji 

przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w 

przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać 

transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub 

modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie 

standardu do wymogów Unii Europejskiej)? 

 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający akceptuje powyższe.  

 

 

 



Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 3 ust. 2 w przypadku wyboru 

Wykonawcy oferującego zakup za pomocą kart paliwowych zaakceptować poniższy sposobu 

ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych, gdzie zbiorcze zestawienie transakcji załączane 

do faktury nie będzie zawierało pkt 9) i 10) a w zamian będzie zawierało wartość danego paliwa 

bądź danej grupy produktów pozapaliwowych po rabacie? 

 

Propozycja zapisu: 

„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru 

transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. 

dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie 

wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi 

prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz. Pracownik Zamawiającego 

tankujący paliwo do pojazdów będących w użytkowaniu Zamawiającego na stacji paliw 

Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego 

indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania 

(wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje pracownik 

Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Wykonawcy. 

Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny 

tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer karty 

paliwowej. Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w 

danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer 

rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania 

transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust dla paliw (wartość opustu)”?  

 

Odpowiedź 3:  

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie pod warunkiem, że do faktury zostanie 

dołączona m.in. informacja o należnym upuście (wartość upustu).  

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 3 ust. 3 – zmienić treść zapisu 

na: „Rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie 

faktur, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, 

zgodnie z przepisami podatkowymi. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: 

od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego.”? 

 

Odpowiedź 4:  

Zamawiający, w przypadku wyboru oferty wykonawcy, dopuści takie rozwiązanie, to jest 

wskazanie dwóch okresów rozliczeniowych, obejmujących dany miesiąc kalendarzowy (od 1 do 

15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego). 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 3 ust. 5 - termin płatności 

liczony był od daty wystawienia faktury, czyli usunąć zapis „i doręczenia”? Wykonawca z 

przyczyn systemowych nie może zapewnić terminu od daty otrzymania faktury. 



Odpowiedź 5:  

Termin doręczenia jest niezależny od Zamawiającego. Tym samym Zamawiający może wyrazić 

zgodę na powyższe rozwiązanie tylko w przypadku otrzymywania faktur w wersji elektronicznej 

(po zawarciu stosownego porozumienia w zakresie faktur przesyłanych w drodze 

elektronicznej).  

 

Pytanie 6: 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w projekcie umowy par. 3 ust. 8 na proponowany: 

„Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży 

produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.”? 

 

Odpowiedź 6:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.  

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 3 ust. 8 pkt 7) w przypadku 

wyboru Wykonawcy oferującego zakup za pomocą kart paliwowych zaakceptować aby zbiorcze 

zestawienie transakcji załączane do faktury nie zawierało wysokości opustu tylko w zamian 

będzie zawierało wartość danego paliwa bądź danej grupy produktów pozapaliwowych po 

rabacie? 

 

Odpowiedź 7:  

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 3, załącznik do faktury powinien zawierać należy upust. 

Wartość danego paliwa oraz produktów pozapaliwowych może być podana w kwotach 

zawierających upust, jednak informacja o wysokości winna znaleźć się na zbiorczym 

zestawieniu.  

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 3 ust. 11 zmiany słów: „odsetki 

ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

 

Odpowiedź 8: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 

Pytanie 9: 

Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żądanie świadectw 

jakości oferowanych paliw (par. 5 ust. 2-3), gdyż dokumenty dotyczą dostarczonej pewnej partii 

paliwa i są ogólnodostępne na każdej stacji a więc również i dla Zamawiającego? 

 

Odpowiedź 9:  

W sytuacji, gdy dokumenty te są ogólnodostępne Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu.  

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 5 ust. 3 usunąć zapis: „z 

żądaniem zwrotu wartości zapłaconej za zatankowane paliwo należności” i zastąpić zapisem: 

„W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do 

wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami.”? 



Odpowiedź 10:  

Powyższe dotyczy zmiany zapisów par. 3 ust 4, ponieważ ust 3 nie zawiera takich zapisów.  

W przypadku zapisów ust. 4, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.  

 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 5 ust. 3 zmienić treść ostatniego 

zdania na: 

„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.”? 

 

Odpowiedź 11:  

Powyższe dotyczy zmiany zapisów par. 3 ust 4, ponieważ ust 3 nie zawiera takich zapisów. W 

przypadku zapisów ust. 4, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.  

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 5 ust. 5 zmienić słowa: 

„pisemną opinią serwisu Zamawiającego” na: „wynikami badań przeprowadzonymi przez 

niezależne, akredytowane laboratorium wybrane przez Strony”? 

 

Odpowiedź 12:  

Ze względu na posiadane gwarancje na pojazd, Zamawiający dopuszcza następujący zapis: „W 

przypadku, gdy wadliwe paliwo spowoduje uszkodzenie pojazdu, co zostanie potwierdzone 

pisemną opinią serwisu Zamawiającego oraz na wniosek Wykonawcy o wyniki badań 

przeprowadzonych przez niezależne, akredytowane laboratorium wybrane wspólnie przez 

Strony, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami naprawy uszkodzonego pojazdu”. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 6 kary naliczane były od 

niezrealizowanej części wartości umowy? Wykonawca nie powinien być karany licząc od 

wartości poprawnie wykonanej części umowy. 

 

Odpowiedź 13:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Kara dotyczy odstąpienia od umowy. 

 

Pytanie 14: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów par. 6 analogicznej kary umownej 

określonej w § 8 ust. 1 na korzyść Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego? 

 

Odpowiedź 14:  

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w par. 6 analogicznej kary umownej, z zastrzeżeniem 

part. 7 ust. 1 pkt 3. 

 

 

 



Pytanie 15: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 6 – dodać kolejny ustęp o 

treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem 

zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę 

należnych kar umownych."? 

 

Odpowiedź 15:  

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, aczkolwiek par. 6 ust. 3 zawiera już taki zapis.  

 

Pytanie 16: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze 

oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych 

Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin 

stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 

 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.  

 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w wyniku udzielenia ww. odpowiedzi, 

zamawiający dokonuje następujących zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). 

 

W Załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia – wzór umowy: 

1) w § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. W przypadku opóźnienia płatności w stosunku do terminu określonego w ust. 5 z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. 

 

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo 

w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia żądania, chyba, że dokumenty dotyczące 

jakości partii paliwa objętej tankowaniem są ogólnodostępne na stacji Wykonawcy”. 

 

3) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy jakość paliw objętych przedmiotem zamówienia nie spełnia wymogów 

określonych w Umowie, Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy.  

W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości 

udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Wykonawca zobowiązuje się 

rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej doręczenia. W przypadku 

gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności ich 

uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w 

terminie do14 dni od dnia uzyskania tych informacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

reklamacja uważana będzie za przyjętą w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.” 

 

 

 



4) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku, gdy wadliwe paliwo spowoduje uszkodzenie pojazdu, co zostanie 

potwierdzone pisemną opinią serwisu Zamawiającego oraz na wniosek Wykonawcy w 

oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez niezależne, akredytowane laboratorium 

wybrane wspólnie przez Strony, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami naprawy 

uszkodzonego pojazdu”. 

 

5) w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 % wartości 

umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, z 

zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt. 3.” 

 


