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Nr postępowania: 2/2020 

 

 

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  

 

 

 

Przedmiot: Bezgotówkowy zakup paliwa EN 590 oraz produktów 
pozapaliwowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na potrzeby Zamawiającego 

 

 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 
z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, 
REGON: 016161080 

 

 

 

WYJAŚNIENIA  I  ZMIANY  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

 

W związku z prowadzonym Przez PUK Piaseczno Sp. z o.o. postępowaniem 

o udzielenie zamówienia na Bezgotówkowy zakup paliwa EN 590 oraz produktów 

pozapaliwowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby Zamawiającego 

w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania 2/2020) oraz otrzymanymi pytaniami 

dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

„1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 1 ust. 4 pkt 1) i zaakceptuje, 

aby zestawienia wszystkich transakcji zrealizowanych za pomocą kart 

„...” [nazwa karty usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy] 

były w formacie ,,EXEL’’? Zestawienie to będzie dostępne na dedykowanym 

portalu internetowym jak również przesyłane drogą elektroniczną na wskazany 

adres e-mailowy Zamawiającego. Z przyczyn technicznych Wykonawca 

nie ma możliwości generowania pliku „CSV”. 
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2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie  zapisu w projekcie umowy § 2 ust. 2 

o następującej treści:,, Nadzór nad realizacją wartości umowy jest po stronie 

Zamawiającego”? Z przyczyn technicznych Wykonawca nie posiada możliwości 

monitorowania etapu wykorzystania wartości umowy. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu narzędzie - portal internetowy, dzięki któremu istnieje możliwość 

samodzielnego sprawowania kontroli poniesionych wydatków. 

 

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zaakceptuje opłaty za karty § 3 ust.1 a): 

- 0 zł netto za kartę nową, 

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

dotychczasowych danych etc )? 

 

4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie  umowie  § 3 ust. 1 a) 

i zaakceptuje, aby karty były zamawiane przez Zamawiającego na dedykowanym 

Portalu internetowym, do którego otrzyma dostęp  po podpisaniu umowy? System 

ten służy do samodzielnego zarządzania kartami przez Zamawiającego oraz śledzenia 

ich realizacji. 

 

5) Czy Zamawiający zaakceptuje termin dostarczenia kart do 14 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy i zgłoszenia zapotrzebowania na karty § 3 ust.1 b)? Wykonawca 

stara dostarczyć się karty jak najszybciej i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą. 

Ze względu na drukowanie kart przez Bank i wysyłkę w zależności od ich ilości 

przesyłką kurierską lub pocztową, Wykonawca prosi o wydłużenie terminu 

ich dostarczania. 

 

6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę  zapisu § 3 ust.1 d)  poprzez odstąpienie 

od limitu jednorazowego tankowania oleju napędowego i PB 95, maksymalnej liczby 

dziennych transakcji tankowania i zaakceptuje limity jakie występują u Wykonawcy: 

- dzienny limit 

- miesięczny limit  

- dzienny/miesięczny limit kwotowy 

W przypadku, gdy na karcie są dwa rodzaje paliwa limit np. dzienny jest określany 

jeden niezależnie od rodzaju paliwa. Nie ma możliwości określenia limitu np. litrów 

na jednej karcie oddzielnie dla ON oddzielnie dla PB95.   

 

7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę  zapisu § 3 ust.1 g) poprzez odstąpienie 

od pisemnych dowodów zakupu i ich potwierdzeń, ponieważ nie ma zastosowania 

u Wykonawcy? Każda transakcja musi być zrealizowana za pomocą 

karty „...” [nazwa karty usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji 

Wykonawcy] i uwzględniona na fakturze.  

 

8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę  zapisu § 5 ust.1  pkt. 3,5) i zaakceptuje 

aby zgłoszenie odbywało się na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu (infolinia) 

czynna 24h lub dedykowany adres, ponieważ osoba upoważniona ze strony Wykonawcy 

pracuje w określonych godzinach i nie ma możliwości zablokowania karty o każdej 

porze? Wykonawca przekaże również Zamawiającemu narzędzie - portal internetowy, 

dzięki któremu istnieje możliwość samodzielnego blokowania kart. 
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9) Zamawiający w projekcie umowy § 6 ust.3 zawarł zapis, że „wartość nie przekroczy 

limitu finansowego, o którym mowa w ust.1”. Czy Zamawiający zaakceptuje, że nadzór 

nad realizacją wartości umowy jest po stronie Zamawiającego? Z przyczyn 

technicznych Wykonawca nie posiada możliwości monitorowania wykorzystania 

wartości umowy. 

 

10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 ust 6  na proponowany: 

„Sprzedaż paliw paliwa przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie po cenach 

detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw  Wykonawcy w momencie 

realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości … % na paliwa 

(od ceny brutto)”? Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze 

VAT wystawionej za okres  rozliczeniowy dla  Zamawiającego. 

 

11) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dodanie  w  § 6 ust 6 zapisu  o następującej treści: 

„Sprzedaż produktów pozapaliwowych przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie 

po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy 

przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości … % (od ceny brutto)”? 

 

12) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu projektu umowy § 7 ust. 1 i 5 i 

zaakceptuje 2 okresy rozliczeniowe trwające; od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres 

rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę raportu transakcji. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień 

danego okresu rozliczeniowego? 

 

13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę  zapisu § 7 ust 4 poprzez zamianę słowa: 

„wysokość rabatu” na słowa: „wielkość opustu”? 

 

14) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 7 ust 5 projektu umowy 

poprzez odstąpienie od wpisania rachunku bankowego na umowie i zaakceptowania: 

„na numer rachunku wskazany umieszczony na fakturze”? 

 

15) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 8 ust 1 pkt 1-3 w ten sposób, 

aby kara umowna była naliczana od niezrealizowanej części wartości umowy?  

 

16) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę zapisu w § 8 ust 1 pkt 4) poprzez odstąpienie 

od kary umownej lub zmniejszenie do 1 000,00 zł, ponieważ zastosowanie tak wysokiej 

kary jest zbyt krzywdzące dla Zamawiającego? 

 

17) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie  kolejnego  zapisu w § 8 o następującej 

treści: ,,Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych, Strona występująca 

z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej strony notę księgową 

(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych”? 

 

18) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w -§ 11 zapisu w zakresie ochrony danych 

osobowych wraz z klauzulą informacyjną Wykonawcy:  

„1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych 

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich 

pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych 

w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osób uprawnionych 

do reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane 

osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane 

stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.  

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów 

danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach danych) jedynie 

w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją 

zawartej Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie 

w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień 

bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności 

z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako 

Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie 

danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) 

dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec 

osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących 

z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy - bez względu 

na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały 

Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej 

umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać 

spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej 

Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady 

rozliczalności?”. 

 

19) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy 

załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania kart paliwowych 

Wykonawcy z dnia „...” [data usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji 

Wykonawcy] - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie 

(wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 

 

20) Chciałabym uzyskać informacje odnoście oświadczenia Wykonawcy dotyczącego 

zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w 

postępowaniu umów. W jakiej formia mają być potwierdzenia takich umów? Czy jest 

możliwość wysłania takich zaświadczeń w innej formie? 

 

21) Czy jest możliwość podpisania formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ/ESPD)w wersji elektronicznej (eESPD) przez profil zaufany, 

który jest bezpłatną alternatywą podpisu kwalifikowanego? Osoba uprawniona 

do reprezentowania Wykonawcy nie posiada obecnie takiej możliwości.” 
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Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) oraz wyjaśnia co następuje: 
 

 

ad. 1) Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń za pomocą plików w formacie 

„CSV” umożliwiającym współpracę z innymi systemami ewidencji i rozliczeń 

lub - alternatywnie - w formacie „XLS” lub „XLSX”. W związku z powyższym 

Zamawiający nadaje następujące brzmienie pkt III.4.2 SIWZ: 

 

„2) sieć stacji paliw na których będzie realizowany przedmiot zamówienia 

musi posiadać elektroniczny system akceptacji kart paliwowych w obrocie 

bezgotówkowym oraz elektroniczny system transakcyjny wydający pliki w formacie 

„CSV” umożliwiającym współpracę z innymi systemami ewidencji i rozliczeń 

lub - alternatywnie - w formacie „XLS” bądź „XLSX” generowane w szczególności 

w programie Microsoft Excel.”. 

 

Zamawiający nadaje również następujące brzmienie § 1 ust. 4 pkt 1 i 2 wzoru 

umowy: 

 

„1)* w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, bezgotówkowy system rozliczania 

transakcji na podstawie wystawionych przez Wykonawcę kart paliwowych wydający 

pliki w formacie „CSV” umożliwiającym współpracę z innymi systemami ewidencji 

i rozliczeń lub - alternatywnie - w formacie „XLS” bądź „XLSX” generowane 

w szczególności w programie Microsoft Excel; 

2)* w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, bezgotówkowy system rozliczania 

transakcji zawierający ewidencję dat i wielkości poszczególnych dostaw 

oraz wydający pliki w formacie „CSV” umożliwiającym współpracę z innymi 

systemami ewidencji i rozliczeń lub - alternatywnie - w formacie „XLS” bądź 

„XLSX” generowane w szczególności w programie Microsoft Excel.”. 

 

ad. 2) Zamawiający wyraża zgodę na bieżące nadzorowanie stopnia realizacji 

(zaawansowania) umowy przez Zamawiającego. W związku z powyższym 

Zamawiający nadaje następujące brzmienie § 2 ust. 2 wzoru umowy: 

 

„2. Umowa wygasa automatycznie w przypadku wyczerpania przez Zamawiającego 

środków finansowych określonych w § 6 ust. 1 Umowy, tj. maksymalnej wartości 

Umowy. Zamawiający będzie nadzorować stopień realizacji (zaawansowania) 

Umowy.”. 

 

ad. 3) 

ad. 4) 

ad. 5) Zamawiający nie wyraża zgody na obciążanie Zamawiającego kosztami 

kart wymiennych wydawanych w granicach limitu 50 kart, o którym mowa 

w pkt. III.5 SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na obciążanie 

Zamawiającego kosztami wystawiania dodatkowych kart paliwowych ponad 

ten limit. 
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Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał karty paliwowe 

na podstawie określonego przez Wykonawcę wzoru wniosku, w formie papierowej 

lub składanego elektronicznie za pomocą dedykowanego portalu internetowego, 

do którego Zamawiający otrzyma dostęp od Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał karty paliwowe 

na podstawie wniosku Zamawiającego w terminie do 21 dni kalendarzowych 

licząc od dnia złożenia odpowiedniego wniosku przez Zamawiającego. 

 

W związku z powyższym Zamawiający nadaje następujące brzmienie 

pkt III.5 SIWZ: 

 

„5. Na podstawie wniosków Zamawiającego (według bieżących potrzeb) 

Wykonawca bez osobnego wynagrodzenia wystawi i dostarczy Zamawiającemu 

każdorazowo w terminie do 21 dni kalendarzowych karty paliwowe do transakcji 

bezgotówkowych w łącznej ilości do 50 szt.”. 

 

Zamawiający nadaje również następujące brzmienie § 3 ust. 1 lit. a) oraz b) wzoru 

umowy: 

 

„a) wystawiać bez osobnego wynagrodzenia karty paliwowe do bezgotówkowego 

zakupu towarów według bieżących potrzeb Zamawiającego, w maksymalnej ilości 

do 50 sztuk. Wystawione karty paliwowe będą zabezpieczone kodem PIN. Karty 

paliwowe będą wystawiane na podstawie określonego przez Wykonawcę wzoru 

wniosku, w formie papierowej lub elektronicznej (składanej za pomocą 

dedykowanego portalu internetowego, do którego Zamawiający otrzyma dostęp 

od Wykonawcy po podpisaniu umowy), odpowiednio na numer rejestracyjny 

pojazdu lub okaziciela lub nazwisko kierowcy (wnioski będą składane przez osobę 

upoważnioną ze strony Zamawiającego do realizacji Umowy, o której mowa w § 12 

ust. 1 pkt 1). Wykonawca może obciążać Zamawiającego kosztami wystawienia 

dodatkowych kart paliwowych ponad limit 50 szt. w wysokości maksymalnie 10,00 

(słownie: dziesięć) złotych netto za każdą dodatkową kartę; 

b) dostarczać karty paliwowe, o których mowa w lit. a), do siedziby Zamawiającego 

każdorazowo w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania 

wniosku;”. 

 

ad 6) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do kontroli wykorzystania 

wydanych kart paliwowych limitu jednorazowego tankowania i maksymalnej 

liczby dziennych transakcji tankowania albo - alternatywnie - dziennego limitu 

ilościowego i kwotowego. 

 

W związku z powyższym Zamawiający nadaje następujące brzmienie § 3 ust. 1 lit. d) 

wzoru umowy: 

 

„d) zapewnić system do administrowania (zarządzania) kartami paliwowymi 

służący Zamawiającemu do rozliczania transakcji bezgotówkowych, 

który umożliwiać będzie określenie niezależnie od rodzaju tankowanego paliwa 

co najmniej: 

- limitu jednorazowego tankowania i maksymalną liczbę dziennych transakcji 

tankowania lub - alternatywnie - dziennego limitu tankowania w litrach, 
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- maksymalnego dziennego limitu kwotowego transakcji, 

oraz rejestrującego informację o wszystkich wykonywanych przez pracowników 

Zamawiającego transakcjach za pomocą kart paliwowych, w tym co najmniej: 

- daty i miejsca każdej transakcji, 

- rodzaju i wartości wszystkich zakupionych towarów, 

- nr rejestracyjnego pojazdu, którego dotyczyła transakcja;”. 

 

ad 7) Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od stosowania pisemnego dowodu 

zakupu jeżeli Wykonawca zapewni inną alternatywną formę udokumentowania 

transakcji tankowania w przypadku awarii terminalu kart paliwowych na stacji, 

na której zostało dokonane tankowanie.  

 

W związku z powyższym Zamawiający nadaje następujące brzmienie § 3 ust. 1 lit. g) 

wzoru umowy: 

 

„g) zapewnić, aby w przypadku, gdy bezgotówkowy zakup towarów na danej stacji 

paliw nie był możliwy za pomocą karty paliwowej w związku z awarią terminalu 

na stacji, stacja ta mogła zarejestrować dokonanie transakcji poprzez wystawienie 

pisemnych dowodów zakupu dotyczących tej transakcji i ich potwierdzenie 

za pomocą podpisu akceptującego treść dowodów przez osobę upoważnioną 

do używania karty paliwowej, z których to dowodów jeden egzemplarz zostanie 

wydany przez stację bezpośrednio pracownikowi Zamawiającego akceptującemu 

transakcję, bądź też zapewnić inny alternatywny sposób udokumentowania 

transakcji tankowania w takim przypadku w sposób zgodny z odpowiednimi 

obowiązującymi u Wykonawcy regulacjami dotyczącymi sprzedaży paliw 

za pomocą kart paliwowych;”. 

 

ad 8) Zamawiający wyraża zgodę na inne sposoby zgłaszania utraty kart niż za pomocą 

wiadomości poczty elektronicznej. Wynika to wprost z treści § 5 ust. 5 wzoru 

umowy, zgodnie z którym Zamawiający będzie dokonywać tej czynności w sposób 

zgodny z „obowiązującym regulaminem świadczenia przez Wykonawcę usług 
bezgotówkowych potwierdzanych za pomocą kart paliwowych” pod warunkiem 

jednak, iż Wykonawca „przekaże Zamawiającemu obowiązujący w tym zakresie 

regulamin najpóźniej wraz z samymi kartami paliwowymi”. 

 

Dla usunięcia jednak ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych Zamawiający 

nadaje następujące brzmienie § 5 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy: 

 

„3) z zastrzeżeniem ust. 5, w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży 

karty paliwowej w celu jej zablokowania Zamawiający niezwłocznie zgłosi 

Wykonawcy każdy taki przypadek za pomocą wiadomości poczty elektronicznej 

na adres osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy, o której 

mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, lub w innej wskazanej przez Wykonawcę formie 

elektronicznej na dedykowany adres, pod warunkiem, iż taka inna forma 

pozwalać będzie na udokumentowanie każdorazowo czasu wysłania zgłoszenia 

przez Zamawiającego;”. 
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ad 9) Zamawiający wyraża zgodę na bieżące nadzorowanie stopnia realizacji 

(zaawansowania) umowy przez Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy dotyczący 

ewentualnej zmiany wzoru umowy w tym zakresie został uwzględniony 

przez Zamawiającego w pkt 2 niniejszych wyjaśnień poprzez nadanie nowego 

brzmienia § 1 ust. 2 wzoru umowy. 

 

ad. 10) 

ad. 11) Zgodnie z desygnatami wyrazów „rabat”, „upust” oraz „opust” stanowią one pojęcia 

synonimiczne. W ocenie Zamawiającego brak jest uzasadnienia do zmiany wyrazu 

„rabat” na „upust”. Tym bardziej, że w pytaniu nr 13 (dotyczącym treści § 7 ust. 4 

wzoru umowy) Wykonawca wnioskuje dla odmiany o zamianę wyrazu „rabat” 

na „opust”, a nie „upust”. Jednocześnie Wykonawca nie wnosi o zastąpienie 

w jakikolwiek sposób wyrazu „rabat” występującego w § 6 ust. 5 wzoru umowy. 

Uwzględnienie wniosku Wykonawcy prowadziłoby więc do braku jednolitości 

terminologicznej w treści umowy, która operowałaby zamiennie wyrazami „rabat” 

(w § 6 ust 5), „upust” (w § 6 ust. 6) oraz „opust” (w § 7 ust. 4) bez wyraźnego 

uzasadnienia dla wprowadzenia takiego rozróżnienia. Ponadto uwzględnienie 

wniosku zawartego w pytaniu nr 10 Wykonawcy prowadziłoby do zmiany treści 

wzoru umowy polegającej na zastosowaniu jednej wysokości rabatu wspólnej 

zarówno dla oleju napędowego, jak i benzyny bezołowiowej 95. Wykonawca 

w treści swojej oferty może zaoferować Zamawiającemu w obu przypadkach rabat 

w tej samej wysokości. Jednakże inni Wykonawcy mogą w tym zakresie zastosować 

inną zasadę wynikającą z ich własnej polityki konkurowania na rynku właściwym.  

 

Zamawiający przyjmuje przy tym, że wniosek Wykonawcy może też wynikać 

w szczególności z terminologii (nazewnictwa) występującej np. w aplikacjach 

finansowo-księgowych Wykonawcy oraz w regulacjach wewnętrznych Wykonawcy 

dotyczących rozliczania sprzedaży paliw za pomocą kart paliwowych. Jednakże 

inni Wykonawcy mogą z tych samych powodów oczekiwać utrzymania 

dotychczasowej terminologii zaproponowanej przez Zamawiającego. 

 

Stąd, w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych treści wzoru 

umowy, przy jednoczesnym uwzględnieniu powyższych uwag, Zamawiający 

nadaje następujące brzmienie § 6 ust. 6 wzoru umowy: 

 

„6. Rabaty, o których mowa w ust. 5, będą udzielone przez Wykonawcę 

od cen podstawowych ustalanych zgodnie z postanowieniami ust. 4 oraz 

z zastosowaniem następujących zasad: 

1)* sprzedaż: 

a) paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie po cenach 

detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy 

w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego rabatu 

w wysokości, o której mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1 lit. a) lub b), 

od ceny brutto; 

b) produktów pozapaliwowych przy użyciu kart paliwowych odbywać 

się będzie po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej 

stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, 

przy uwzględnieniu stałego rabatu w wysokości, o której mowa 

w ust. 5 pkt 1 lit. c), od ceny brutto. 



 9 

2)* sprzedaż oleju napędowego do samochodów z silnikiem diesla dostarczanego 

do mikrostacji Zamawiającego odbywać się będzie po cenach brutto 

obowiązujących w dniu realizacji dostawy, przy uwzględnieniu stałego rabatu 

w wysokości, o której mowa w ust. 5 pkt 2, od ceny brutto.”. 

 

Zamawiający dodaje również we wzorze umowy nowy § 6 ust. 7 w brzmieniu: 

 

„7. Ilekroć w Umowie jest mowa o „rabacie” należy przez to rozumieć 

również „opusty”, „upusty” oraz „bonifikaty”, niezależnie od terminologii 

stosowanej przez Wykonawcę w jego systemach komputerowych, 

systemach finansowo-księgowych, systemach wsparcia sprzedaży, systemach 

obsługi klienta oraz w regulaminach i innych regulacjach wewnętrznych 

Wykonawcy dotyczących przedmiotu Umowy.”. 

 

ad 12) Zamawiający przyjmuje, że wniosek Wykonawcy może wynikać w szczególności 

z działania aplikacji finansowo-księgowych Wykonawcy oraz z regulacji 

wewnętrznych Wykonawcy dotyczących rozliczania sprzedaży paliw za pomocą 

kart paliwowych. Jednakże inni Wykonawcy mogą z tych samych 

powodów oczekiwać utrzymania okresów rozliczeniowych zaproponowanych 

przez Zamawiającego. 

 

Stąd, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu rozliczeniowego. Jednakże 

uwzględniając powyższe uwagi, Zamawiający nadaje § 7 ust. 1 wzoru umowy 

brzmienie następujące: 

 

„1. Podstawą do dokonania zapłaty za bezgotówkowy zakup towarów i usług 

w danym okresie rozliczeniowym będą faktury VAT Wykonawcy wystawione 

za dany miesięczny lub inny ustalony przez Strony okres rozliczeniowy, 

który wynosić będzie co najmniej 2 tygodnie.”. 

 

Zamawiający nadaje również następujące brzmienie § 7 ust. 5 wzoru umowy: 

 

„5. Rozliczenia z Wykonawcą będą następowały raz w miesiącu lub w innych 

ustalonych przez Strony okresach rozliczeniowych przelewem na rachunek 

bankowy numer _______________________________________________________ 

prowadzony przez __________________________________________ (nazwa 

Banku) w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, przy czym Wykonawca 

zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć fakturę do Zamawiającego na co najmniej 

14 dni przed upływem terminu płatności. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu 

faktury w terminie 14 dni przed terminem płatności, Zamawiający nie będzie 

obciążony odsetkami za opóźnienia, o których mowa w ust. 7.”. 

 

ad. 13) W związku z wyjaśnieniami Zamawiającego w pkt 10 i 11 oraz dodaniem we wzorze 

umowy nowego § 6 ust. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 

zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę w pytaniu nr 13. 
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ad. 14) Ze względu na fakt, iż faktura Wykonawcy nie wymaga podpisu osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, a także mając na uwadze 

bezpieczeństwo (pewność) transakcji finansowych (rozliczeń) pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą, Zamawiający nie wyraża zgody 

na wprowadzenie zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę w pytaniu nr 14. 

 

ad. 15) 

ad. 16) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wnioskowanych 

przez Wykonawcę w pytaniu nr 15 i 16. Wysokość kar umownych 

w przedmiotowym postępowaniu została ustalona przez Zamawiającego 

z uwzględnieniem specyfiki jego przedmiotu oraz adekwatnie do prawnego 

charakteru i celu ustanawiania kar umownych, a także podlegających ochronie 

za pomocą tych kar słusznych interesów Zamawiającego. 

 

ad. 17) Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną przez Wykonawcę zmianę wzoru 

umowy polegającą na doprecyzowaniu sposobu rozliczenia ewentualnej kary 

umownej za pomocą noty księgowej (obciążeniowej). 

 

W związku z powyższym Zamawiający dodaje we wzorze umowy nowy § 8 ust. 7 

w brzmieniu: 

 

„7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi 

na rzecz Wykonawcy notę księgową obciążeniową na kwotę naliczonej kary 

umownej.”. 

 

ad. 18) Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną przez Wykonawcę zmianę 

wzoru umowy polegającą na dodaniu postanowień dotyczących przetwarzania 

i ochrony danych osobowych. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dodaje we wzorze umowy nowy § 13 

w brzmieniu: 

 

„§ 13. 1. Każda ze Stron oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych 

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich 

pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych 

w § 12 ust. 1 jako osoby do kontaktu, a także osób uprawnionych 

do reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy 

dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię i nazwisko, 

zajmowane stanowisko, numer służbowego telefonu oraz adres służbowej 

poczty elektronicznej. 

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane 

przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO 
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(przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorach danych) jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania 

zadań związanych z realizacją Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie 

w związku z realizacją Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 

danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

oraz z przepisami RODO. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia w imieniu Wykonawcy 

jako administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni 

licząc od dnia zawarcia Umowy, obowiązku informacyjnego wobec osób 

fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących 

z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji Umowy, których dane osobowe 

udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem 

i realizacją Umowy.”. 

 

Jednocześnie, w związku z dodaniem we wzorze umowy nowego § 13, 

dotychczasowe §§ nr 13 i 14 otrzymują odpowiednio nr 14 i 15. 

 

ad. 19) Zgodnie z treścią § 5 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający zobowiązuje 

się stosować regulamin świadczenia przez Wykonawcę usług bezgotówkowych 

potwierdzanych za pomocą kart paliwowych pod warunkiem, iż Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu obowiązujący w tym zakresie regulamin najpóźniej 

wraz z samymi kartami paliwowymi. Mając powyższe na uwadze Zamawiający 

wyraża zgodę, aby regulamin tak stanowił załącznik do umowy. 

 

ad. 20) Na potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane należycie Wykonawca obowiązany 

jest załączyć do „Wykazu dostaw” dowody, którymi są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 

 

Forma dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w pkt. VI.7 SIWZ musi być zgodna z formą 

określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co oznacza, iż dokumenty te winny 

zostać złożone: 

- w formie oryginału dokumentu elektronicznego lub jako elektroniczna 

kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem, 

- w formie oryginału oświadczenia lub jako elektroniczna kopia 

oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje lub dokonują odpowiednio: 

Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

bądź podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które dotyczą 

każdego z nich. 
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Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii elektronicznej dokumentu 

lub oświadczenia (zdjęcie lub skan egzemplarza drukowanego) następuje 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

ad. 21) Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP nie jest tożsamy 

z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji 

dostępnej na stronie „www.nccert.pl”. 

 

W związku z powyższym JEDZ podpisany profilem zaufanym zostanie uznany 

przez Zamawiającego za złożony w niewłaściwej formie. Powyższe stanowisko 

Zamawiającego znajduje również swoje oparcie w orzecznictwie Krajowej 

Izby Odwoławczej (por. np. wyrok KIO z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie 

o sygn. akt KIO 599/19). 

 

 

UWAGA 1: 
 

W związku z treścią powyższych wyjaśnień oraz zmian w treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia dotychczasowy pkt. 6 „Formularza oferty” 
zostaje zastąpiony nowym w brzmieniu: 
 
„6. Oświadczamy, że otrzymaliśmy kompletną Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z 12 załącznikami, w tym z wzorem umowy stanowiącym 
Załącznik nr 4 do SIWZ a także z wyjaśnieniami Zamawiającego i zmianami SWIZ 
z dnia 11 sierpnia 2020 r., oraz że zapoznaliśmy się tymi dokumentami, 
rozumiemy ich treść i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.”. 
 

 

UWAGA 2: 
 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
liczą 12 kolejno ponumerowanych stron, stanowią integralną cześć SIWZ oraz 
są wiążące dla Wykonawców. 
 

 

Piaseczno, 11 sierpnia 2020 r. 
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