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Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przetargu nieograniczonym  

pt.: 

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH 
Sprawa WNP/884/PN/2019 

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) do Zamawiającego, w 

terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania (zachowano oryginalną 

treść pytań) o wyjaśnienie treści siwz, na które Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień: 

Pytanie nr 1 

W przypadku elektronicznych kart paliwowych Zamawiający po każdym tankowaniu 

otrzymuje dowód wydania zawierający następujące dane: 

- numer karty flota, na którą dokonywana była transakcja,  

- numer rejestracyjny samochodu,  

- ilość wydanego paliwa,  

- wartość wydanego paliwa,  

- data i godzina transakcji,  

- dokładny adres stacji paliw.  

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów §1 ust. 12 i §2 ust. 7 wzoru 

umowy. 

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższe zmiany i zmodyfikuje zapisy umowy w 

ww. zakresie. 

 

 

Pytanie nr 2 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie do §4 ust. 8 wzoru umowy po zapisie …” 

niż w ciągu 7 dni” słowa „roboczych”. 

ODP. Zamawiający dokona modyfikacji poprzez dopisanie słowa „roboczych” w 

§4 ust. 8. 
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Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności w §4 ust. 6 wzoru 

umowy? 

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od 

daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania 

daty wpływu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin liczony od dnia 

wystawienia faktury jest terminem konkretnym i jasnym dla obu stron, co wyklucza 

wystawianie do każdej faktury noty korygującej do terminu zapłaty. 

ODP. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu płatności o którym mowa w § 4 

ust. 6 umowy. 

 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o zmianę zapisu §5 ust. 4 wzoru umowy:  

„Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki 

ustawowe za każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego 

uregulowania należności. Niezależnie od powyższego,  w sytuacji określonej w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca ma prawo zablokować wszystkie Karty Flotowe 

Zamawiającego,  aż do momentu zapłaty zaległości. Do czasu uregulowania należności 

Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart zablokowanych i skuteczne posługiwanie 

się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w ciągu 24 godzin 

od dnia otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych 

należności". 

ODP. W umowie w § 5 nie ma ust. 4.  

 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 6 wzoru umowy? Informujemy, że u 

Wykonawcy występuje następująca procedura reklamacyjna: 

„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”.”. 

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższy zapis i dokona modyfikacji zapisów 

umownych. 
 

 

Pytanie nr 6 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów §7 ust. 1 lit b-d.  

Wykonawca pragnie wyjaśnić, że nie może ponosić kar finansowych dodatkowo tak 

wysokich 100,00 zł za każdy opóźnienie w dostarczeniu kart, gdyż sytuacją opóźniającą 



 

 

może być nie dostarczenie kart w wyznaczonym terminie przez np. Urząd Pocztowy w 

zachowanym przez Wykonawcę terminie dla wysyłki kart.  

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów §7 ust. 1 lit b-d. 

Jedynie Zamawiający modyfikuje wysokość kary zmniejszając jej wysokość do 50 

zł. 

 

 

Ponadto za brak asortymentu można uznać moment przyjęcia paliwa na stację paliw. 

Zamawiający posiada kolejną stację najbliżej położoną od siedziby Zamawiającego. 

Również ogólnie został ujęty zapis „braku możliwości zakupu paliw” oraz nałożonych 

kar dla Wykonawcy- do ów zapisu można przypisać także modernizację stacji paliw w 

okresie obowiązywania umowy, która nie jest zależna od Wykonawcy. 

W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisów 

oraz dodanie następującego zapisu: 

„Za brak możliwości tankowania paliwa nie uznaje się w szczególności remontu 

stacji paliw, awarii, przyjęcia paliwa na stację paliw. Wykonawca daje możliwość 

zatankowania na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego. 

Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił kar finansowych. ”. 

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższy zapis i dokona modyfikacji zapisów 

umownych. 

 

 

Dodatkowo w celu zachowania traktowania równości obu stron prosimy o naniesienie 

kar także dla Zamawiającego adekwatnych co dla Wykonawcy. 

ODP. Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. 
 

 

Pytanie nr 7 

Wykonawca zwraca się z prośbą dodania do §8 wzoru umowy zapisu: 

„Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc. 

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższy zapis i dokona modyfikacji zapisów 

umownych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 

 

III. W związku z tym, że w specyfikacji dokonano zmiany, które mogą uniemożliwić 

złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert na dzień 08 listopada 2019 r.  

 

Wszystkie terminy w siwz wyznaczone na 05.11.2019r. ulegają zmianie na 

08.11.2019r. 

 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają 

lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp. 
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