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Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej od jednego  

z wykonawców wpłynęło następujące zapytanie: 

 

1. 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)? 

 

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

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

Wykonawcy z dnia 01.07.2014 r. -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w 

umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotyczącą wyliczenia oferty zmieniając 

zapis/tabelkę w formularzu oferty tak, aby rabat był wartością brutto i liczony był od ceny 

jednostkowej brutto? Cena pylonowa na stacji paliw jest ceną brutto. 

 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy: 

 

- w par. 1 ust. 5 – zmienić treść zapisu dotyczącego terminu wydania pierwszych kart 

paliwowych na 10 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego wniosku o 

wydanie kart paliwowych na dedykowanym portalu, do którego Zamawiający otrzymuje 

dostęp po podpisaniu umowy? W systemie Wykonawcy zamówienia na karty są składane 

samodzielnie przez Zamawiającego na dedykowanym portalu, dlatego termin otrzymania kart 

nie może być liczony od dnia podpisania umowy. 

- w par. 1 ust. 6 - zmienić słowa: „zgłoszenia takiego zapotrzebowania” na słowa: „złożenia 

zamówienia na portalu”? W systemie Wykonawcy zamówienia na karty są składane 

samodzielnie przez Zamawiającego na dedykowanym portalu.  

- w par. 3 ust. 3 - odstąpić od wymogu przedstawiania na każde żądanie świadectw jakości 

oferowanych paliw, gdyż dokumenty dotyczą dostarczonej pewnej partii paliwa i są 

ogólnodostępne na każdej stacji a więc również i dla Zamawiającego? 

- w par. 5 ust. 1 – zmienić sposób rozliczania tak, aby odbywało się wg cen detalicznych 

brutto oraz aby rabat również był wartością brutto? 

- w par. 5 ust. 4 – termin płatności wynosił 14 dni od daty sprzedaży lub od daty wystawienia 

faktury? Wykonawca z przyczyn systemowych nie może zapewnić terminu od daty 

otrzymania faktury. 

- w par. 5 ust. 6 – odstąpić od konieczności podawania nazwy sprzętu silnikowego oraz 

czytelnego podpisu pobierającego? Każda transakcja zatwierdzana jest przez pobierającego 

poprawnym kodem PIN, w związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu 

podpisem osoby pobierającej paliwo. Poprawność dokonanej transakcji wskazuje 

zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”. W przypadku natomiast nazwy sprzętu – nazwa 

sprzętu będzie widoczna na zestawieniu transakcji w excelu dostępnym na portalu i 
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wysyłanym do Zamawiającego na wskazany adres mailowy po zakończeniu danego okresu 

rozliczeniowego. Nazwa jest widoczna na takim  zestawieniu tylko w przypadku kart typu 

„K” gdzie nazwa została na stałe wpisana na kartę. 

- w par. 6 ust. 1 pkt 2) - zmienić w ten sposób, aby 10 % kary umownej naliczane było od 

niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie? 

- w par. 6 ust. 1 – dodać kolejny punkt zawierający analogiczną możliwość dla Wykonawcy 

(jak w par. 6 ust. 1 pkt 2))? Zgodnie z zasadą równości stron Wykonawca również powinien 

mieć możliwość otrzymania wypłaty kary umownej w sytuacji odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

- w par. 6 ust. 3 - dodać zapis: „W przypadku braku możliwości zatankowania na 

dedykowanej stacji Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw na innej stacji paliw 

Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji czasowo wyłącznej lub modernizowanej.”? 

Zgodnie z zapytaniem nr 1 Wykonawca daje możliwość tankowania na wszystkich stacjach w 

Polsce. 

- w par. 6 - dodać kolejny ustęp o treści: „Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych 

Wykonawcy wynosi 10% wartości umowy. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza 

Wykonawcy jest ograniczona do szkody rzeczywistej  lecz nie więcej niż wynagrodzenie 

pozostałe do zapłaty Wykonawcy do końca trwania Umowy"? 

 

5. Z uwagi na zadane pytania Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert do 

dnia 02.02.2018 r. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający 

odpowiada poniżej na ww. zapytanie: 

 

1. Zamawiający informuje, że w przypadku ewentualnej modernizacji stacji paliw lub 

prowadzenia innych działań Wykonawcy powodujących wyłączenie możliwości 

dokonywania dostaw (sprzedaży) paliw na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się  

w Cybince, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zakupów paliw 

objętych przedmiotem zamówienia na innej stacji paliw innego podmiotu (nie będącej 

stacją paliw Wykonawcy). Powyższe obowiązywać będzie na czas wyłączenia 

możliwości dokonywania dostaw (sprzedaży) paliw na stacji paliw Wykonawcy 

znajdującej się w Cybince. Ponadto Wykonawca musi o powyższych utrudnieniach w 

dostawie paliw na stacji paliw w miejscowości Cybinka poinformować Zamawiającego na 

min. 7 dni przed terminem zamknięcia stacji paliw wraz z określeniem (przewidywanego) 

terminu wyłączenia danej stacji paliw z możliwości dokonywania dostaw paliwa. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze 

Wykonawcy) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart 

paliwowych Wykonawcy w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w projekcie 

umowy. W przypadku sprzecznych zapisów załącznika dot. ogólnych warunków sprzedaży 

i używania kart paliwowych Wykonawcy do zapisów umowy obowiązujące będą zapisy 

umowy. Jednocześnie zamawiający informuje, że w przypadku wydania nowych kart 

zgodnie z zapisami umowy (par. 1 ust. 6) Wykonawca przekaże nowe karty bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Powyższe obowiązuje także w przypadku utraty bądź 
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zagubienia karty (dot. to każdego jednorazowego przypadku w okresie realizacji umowy – 

każdej karty na dany pojazd/sprzęt). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotyczącą wyliczenia oferty. Zamawiający 

wymaga aby ewentualnie zaoferowany przez Wykonawcę rabat/stały upust kwotowy był 

przez niego określany jako wartość netto i liczony był od ceny jednostkowej netto.  

4. Zamawiający: 

1) dot. § 1 ust. 5 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ - dopuszcza 

wydanie pierwszych kart paliwowych do 10 dni roboczych od momentu złożenia 

przez Zamawiającego wniosku o wydanie kart paliwowych na dedykowanym 

portalu, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu umowy. 

Zamawiający modyfikuje treść § 1 ust. 5 na następujący zapis: Wykonawca bez 

dodatkowego wynagrodzenia wystawi i dostarczy do siedziby Zamawiającego  

w terminie maksymalnym 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy bądź 

złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie kart paliwowych na 

dedykowanym portalu do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu 

umowy, karty paliwowe (karty z mikroprocesorem/karty z paskiem magnetycznym), 

za pomocą których będą dokonywane zakupy paliwa. 

2) dot. § 1 ust. 6 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ – nawiązując 

do pkt 1) dopuszcza zmianę modyfikując treść § 1 ust. 6 na następujący zapis: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby kart w trakcie trwania 

umowy, które Wykonawca będzie zobowiązany bez dodatkowego wynagrodzenia 

wystawić i dostarczyć w terminie maksymalnym 15 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia takiego zapotrzebowania bądź od dnia złożenia takiego zamówienia  

na dedykowanym portalu do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu 

umowy.   

3) dot. § 3 ust. 3 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ - nie wyraża 

zgody na proponowaną zmianę. 

4) dot. § 5 ust. 1 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ - nie wyraża 

zgody na proponowaną zmianę. 

5) dot. § 5 ust. 4 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ - modyfikuje 

treść § 5 ust. 4 na następujący zapis: Płatności z tytułu transakcji bezgotówkowych 

następować będą na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę, płatnych przez Zamawiającego w terminie 14 dni 

od daty wystawienia faktury, przy czym faktura Vat musi być dostarczona 

Zamawiającemu na min 7 dni przed terminem płatności. W przypadku gdy 

Zamawiający otrzyma fakturę Vat, z przypadającym terminem płatności krótszym 

niż w zdaniu poprzednim Zamawiający dokona jej płatności  

w terminie 7 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

6) dot. § 5 ust. 6 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ - nie wyraża 

zgody na proponowaną zmianę dot. odstąpienia od konieczności podawania nazwy 

sprzętu silnikowego oraz czytelnego podpisu pobierającego lub innego sposobu 

identyfikacji osoby pobierającej. Zamawiający nie narzuca jaka karta (jakiego typu) 

ma być przekazana Zamawiającemu – natomiast wymaga by każda transakcja 

bezgotówkowa jednoznacznie identyfikowała po stronie Zamawiającego sposób 

realizacji umowy (odbioru paliw) poprzez wymagany szczegółowy wykaz 
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określony § 5 ust. 6 projektu umowy. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza 

możliwość pobrania zestawienia transakcji, tj. szczegółowego wykazu wartości 

sprzedanych paliw oraz specyfikację dokonanych transakcji bezgotówkowych 

przez Zamawiającego, zawierający co najmniej dane o których mowa w § 5 ust. 6 

pkt 1-6 projektu umowy – z dedykowanego portalu, do którego Zamawiający 

otrzyma dostęp po podpisaniu umowy oraz wysyłanego zestawienia transakcji 

przez Wykonawcę do Zamawiającego na wskazany adres mailowy po zakończeniu 

danego okresu rozliczeniowego. 

7) dot. § 6 ust. 1 pkt 2 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ - nie 

wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

8) dot. § 6 ust. 1 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ – dokonuje 

zmian w § 6 projektu umowy wprowadzając analogicznie karę umowną po stronie 

Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie. W 

związku z powyższym § 6 otrzymuje następującą treść: 

 

§ 6 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:   

1) za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji paliw Wykonawcy w 

miejscowości Cybinka, który wystąpił z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości  0,05 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 

umowy (kara może być nałożona tylko raz dziennie),   

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  

w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy.  

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia  

od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % 

wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem § 8 

(możliwość odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 145 -  Prawo zamówień 

publicznych) za które to okoliczności Wykonawca nie będzie mógł naliczyć kary 

umownej. 

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych, o których mowa w ust. 2, w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich 

potrącenia z należności Wykonawcy, poprzez wystawienie noty obciążeniowej.  

4. W przypadku braku możliwości tankowania paliw na stacji paliw w miejscowości 

Cybinka przez okres powyżej 2 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.   

5. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za brak możliwości zatankowania 

paliwa na stacji paliw w przypadku, gdy brak ten spowodowany został działaniem 

siły wyższej oraz wyłącznym działaniem osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. Za brak możliwości zatankowania paliwa na stacji paliw 

nie uznaje się awarii systemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia 

paliwa na stację paliw.  
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9) dot. § 6 ust. 3 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ - nie wyraża 

zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający dopuszczając możliwość tankowania 

na stacjach paliw Wykonawcy (innych niż w miejscowości Cybinka) nie ograniczał 

się do tankowania na tych stacjach tylko i wyłącznie w przypadku czasowego 

wyłączenia możliwości dokonywania zakupów na stacji paliw w miejscowości 

Cybinka. Zapis dot. sukcesywnej dostawy paliw (do pojazdów służbowych - 

samochodów, ciągników rolniczych oraz sprzętu silnikowego), tj. benzyny 

bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla 

Zakładu Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. na stacji lub stacjach paliw 

Wykonawcy należy interpretować tylko jako dodatkową możliwość 

Zamawiającego do tankowania paliw na innych stacjach paliw Wykonawcy (w 

przypadku ich posiadania/dysponowania). Zgodnie z zapisem projektu umowy: W 

przypadku braku możliwości tankowania przez okres powyżej 2 dni z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. Za 

brak możliwości zatankowania  paliwa na stacji paliw nie uznaje się awarii 

systemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw. 

W związku z powyższym tylko w określonych sytuacjach Zamawiający nie będzie 

miał możliwości odstąpienia od umowy natomiast zgodnie z odpowiedzią w pkt 1  

w przypadku braku możliwości zatankowania na dedykowanej stacji paliw 

Wykonawcy znajdującej się w Cybince Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dokonywania zakupów paliw objętych przedmiotem zamówienia na innej stacji 

paliw  innego podmiotu (nie będącej stacją paliw Wykonawcy). 

10) dot. § 6 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ (dodania kolejnego 

ustępu) - nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Jednocześnie Zamawiający przychyla się do wniosku o przesunięcie terminu składania ofert 

(do dnia 2 lutego 2018 r.). W związku z powyższym poniżej niniejszej odpowiedzi 

Zamawiający zamieszcza: 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 Modyfikacja SIWZ 

 Modyfikacja Załącznika Nr 3 – Projekt umowy 

 

PREZES ZARZĄDU 

 

    Patryk Rudziński 


