
W związku ogłoszonym w dniu 9 maja 2017 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu niegraniczonego na: „Zakup w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. 
paliw płynnych, tj. 500 l benzyny bezołowiowej Pb95 i 40.000 l oleju napędowego” znak 
2/GZK/D/17, wniesiono następujące zapytania do SIWZ: 

 
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy 
użyciu kart paliwowych  i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych 
od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, 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, 
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych 
etc.),  
  *  w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu przy użyciu kart paliwowych oraz 

akceptuje powyższe opłaty za karty. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów załącznika nr 6 

do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w ten sposób, że 

- dodaje się punkt 4: 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej 

przy użyciu kart paliwowych  i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni 

roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu 

umowy, 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, 

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

dotychczasowych danych etc.),  

*   w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego - koszt karty nie większy niż 30 zł netto. 

 
2. W odniesieniu do zapisów SIWZ, 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: Zamawiający zaakceptuje wspomnianą sytuację pod warunkiem pokrycia przez 
Wykonawcę kosztów dojazdu Zamawiającego do stacji położonej w odległości większej niż 5 
km od siedziby Zamawiającego.   
Wysokość rekompensaty ustala się w wysokości 10 groszy brutto na litr paliwa (olej 
napędowy, benzyna Pb95) na każde 10 km  powyżej piątego kilometra od siedziby 
Zamawiającego. 
Zamawiający dokona modyfikacji zapisów załącznika nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia  w ten sposób, że 
- punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Najbliższe punkty, w których będzie można dokonać tankowania nie mogą znajdować się w 
odległości większej niż 5km od siedziby Zamawiającego. Odległość ta liczona jest podczas 
jazdy samochodem, najkrótszą droga publiczną. 
W przypadku modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji paliw, Zamawiający 
dopuszcza możliwość czasowej zmiany stacji paliw pod warunkiem pokrycia przez 
Wykonawcę kosztów dojazdu Zamawiającego do stacji położonej w odległości większej niż 5 
km od siedziby Zamawiającego.   
Wysokość rekompensaty ustala się w wysokości 10 groszy brutto na litr paliwa (olej 
napędowy, benzyna Pb95) na każde 10 km  powyżej piątego kilometra od siedziby 
Zamawiającego. 



3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie już do właściwej umowy załącznika w postaci 
ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do  
kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej 
korespondencji)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do właściwej umowy załącznika w 

postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych obowiązujący u 

Wykonawcy   

 
4. W odniesieniu do SIWZ i załączników SIWZ, w tym do zapisów projektu umowy Wykonawca pyta 
czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy oraz 
w par 2 ust. 2 umowy po słowie „groszy” słowa „brutto” tak, aby wskazany opust był opustem brutto w 
zł/ 1 litr? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów załącznika numer 1 do SIWZ– 

Formularz ofertowy w ten sposób, że po słowie „groszy” dodaje się słowo „brutto” tak, aby 

wskazany opust był opustem brutto w zł/ 1 litr 

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów załącznika numer 5 do SIWZ–Istotne postanowienia 
umowne w ten sposób, że: 
- §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca udziela Zamawiającemu stałego upustu cenowego w wysokości: 
- ………groszy brutto na litr benzyny bezołowiowej Pb95  
- ………groszy brutto na litr oleju napędowego 
 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu par 3 ust. 1 poprzez usunięcie słów „zgodnie z 

listami, o których mowa w ust. 2„ i ich zmianę na: „ na podstawie bezgotówkowych kart paliwowych 
wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę”?. 

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów załącznika numer 5 do SIWZ–Istotne 
postanowienia umowne w ten sposób, że: 
- §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Zakup w/w paliw płynnych przez Zamawiającego będzie realizowany sukcesywnie na stacjach 

benzynowych Wykonawcy poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego lub tankowanie 

kanistrów przez osoby uprawnione do odbioru paliwa w imieniu Zamawiającego, zgodnie z 

listami, o których mowa w ust. 2 lub na podstawie bezgotówkowych kart paliwowych 

wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia par 3 ust. 3 umowy, gdyż zapis nie ma 

zastosowania u Wykonawcy przy użyciu kart paliwowych, następującym zapisem: „Bezgotówkowa 

sprzedaż paliw odbywać się będzie w stacjach/ sieci paliw Wykonawcy – za pomocą kart paliwowych 

Wykonawcy wydanych Zamawiającemu. Jako potwierdzenie transakcji wydawany jest dowód wydania 

(wydruk z terminala), który będzie zawierał m.in.: numer rejestracyjny pojazdu, datę zakupu paliwa, 

ilość paliwa, wartość transakcji, numer karty paliwowej.”. 

Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów, kanistrów 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. Dodatkowo informuję, iż dowody wydania (wydruki z 

terminala) nie są podpisywane przez kierowców Zamawiającego ani przez pracowników stacji paliw 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów załącznika numer 5 do SIWZ–Istotne 
postanowienia umowne w ten sposób, że: 
- §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



Wykonawca jest zobowiązany do wydawania osobom uprawnionym do odbioru paliwa w 

imieniu Zamawiającego potwierdzenia określającego: 

-  imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru paliwa w imieniu Zamawiającego lub numer 

karty paliwowej,  

-  ilości i rodzaju paliwa  

-  wartości tankowanego paliwa 

-  numeru rejestracyjnego pojazdu. 

 

7. Czy w par 4 ust. 1 umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania po słowach „wystawionych 

przez Wykonawcę” słów: „po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego” 

Odpowiedź:  Zamawiający dokona modyfikacji zapisów załącznika numer 5 do SIWZ–Istotne 
postanowienia umowne w ten sposób, że: 
- §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na podstawie miesięcznych faktur wystawionych 

przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, których termin płatności 

będzie wynosił 28 dni od dnia doręczenia. 

8. Czy w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy pkt. 2 oraz par 4 ust. 1 umowy Zamawiający 

dopuści  możliwość zmiany terminu płatności na 21 dni od daty wystawienia faktury, przy czym za 

datą zapłaty byłoby uznanie konta bankowego Wykonawcy (zapis wykluczy niezgodności w przypadku 

ewentualnego naliczania odsetek)?  

Wobec powyższego Wykonawca umożliwia elektroniczną fakturę, tzw. e-fakturę,  która jest dostępna 

dla Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w zakresie terminu 

płatności. 

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu par 4 ust. 1 i 2 umowy na następujący:  

„Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego 

i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień 

okresu rozliczeniowego. Wykonawca wystawi faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. 

Wykonawca do każdej faktury dołączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie 

rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące 

załącznik do faktury zawierać będzie m.in.: datę pobrania paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość 

pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu tankowania, numer karty paliwowej, 

należny upust cenowy.” Uwzględnienie zmiany w par 4 ust. 1 polegałoby na zastąpieniu słowa „na 

podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę” słowami „na podstawie faktur 

wystawianych przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu po zakończeniu danego okresu 

rozliczeniowego” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższych zmian. 

10. Czy Zamawiający uaktualni zapis par 6 ust. 2? Obecnie obowiązującym aktem prawnym dot. 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 

października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z  2015 roku, poz. 

1680). 

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów załącznika numer 5 do SIWZ–Istotne 
postanowienia umowne w ten sposób, że: 
- §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



Wykonawca gwarantuje właściwą jakość dostarczonego paliwa tj. zgodnie z wymogami 

jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 

r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z  2015 roku, poz. 1680). 

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do treści par 6 ust. 3 umowy na końcu zapisu 

słów: „po uprzednim uwzględnieniu przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez Zamawiającego."? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów załącznika numer 5 do SIWZ–Istotne 
postanowienia umowne w ten sposób, że: 
- §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia, że paliwa płynne będące 

przedmiotem niniejszej umowy nie są zgodne z normami ich wytwarzania bądź z przedmiotem 

niniejszej umowy po uprzednim uwzględnieniu przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez 

Zamawiającego. 

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia par 6 ust. 4 umowy następującym zapisem: 

„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 adres: ………..@......................, 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 uzyskania od Zamawiającego lub 

operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych 

informacji. W przypadku uznania 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." 

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisów załącznika numer 5 do SIWZ–Istotne 
postanowienia umowne w ten sposób, że: 
- §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

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 adres: ………..@......................, 

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 uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy 

reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania 

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. 

 

 


