
Elbląg, dnia 25 stycznia 2018 roku 

 

 

Ogłoszenie nr 507512-N-2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Zamawiający, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu informuje, 

że do postępowania – przetargu nieograniczonego na sukcesywną sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów Elbląskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zostały złożone zapytania. 

 

Wobec powyższego, Zamawiający w oparciu o treść art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U.2017.1579 ze zm.) [uPZP], niniejszym umieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

 

Pytanie 1.  

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia 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? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie dopuszcza dołączenia do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart 

paliwowych Wykonawcy. Dla usunięcia mogących powstać wątpliwości, Zamawiający podkreśla, że nie widzi możliwości dołączenia do 

właściwej umowy żadnych załączników, niewymienionych w treści SIWZ lub wzorca właściwej umowy. 

 

 

Pytanie 2.  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotyczącą przedstawienia rabatu w formularzu ofertowym w pkt 3 tak, aby, zgodnie z 

formularzem cenowym, była to wartość w zł netto lub brutto, a nie wartość procentowa? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotyczącą przedstawienia rabatu w formularzu ofertowym, w taki sposób, aby zgodnie  

z formularzem cenowym, była to tylko wartość w złotych netto lub brutto.  

 

Niemniej, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dotychczasowego przedstawienia rabatu w formularzu ofertowym w ten sposób, że 

Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia rabatu zarówno w formie wartości procentowej, jaki i w wartości oznaczonej w złotych netto 

lub brutto. 

 

Tym samym, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ w taki sposób, że: 



3. W okresie realizacji zamówienia udzielamy Zamawiającemu stałego rabatu/marży *) od ceny hurtowej sprzedaży paliw, z dnia sprzedaży 

oleju napędowego, wg www.orlen.pl: 

 

w wysokości: [____] % (procent) od każdego litra ON albo  

w wysokości [____] złotych netto od każdego litra ON albo 

w wysokości [____] złotych brutto od każdego litra ON 

 

 

Pytanie 3.  

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby tankowanie odbywało się na jednej, wybranej przez Zamawiającego stacji paliw 

Wykonawcy znajdującej się do 4 km od siedziby Zamawiającego, jako dedykowanej stacji paliw, a w przypadku tymczasowego 

wyłączenia, modernizacji lub zdarzeń losowych, uniemożliwiających zakup na dedykowanej stacji, aby dokonywać zakupu na 

najbliższej, położonej również do 4 km od siedziby Zamawiającego stacji paliw? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na to, aby tankowanie odbywało się w sposób wskazany w pytaniu 3. 

 

Tym samym, Zamawiający modyfikuje SIWZ w taki sposób, że  w pkt III ppkt 2 ppkt 1) lit h) SIWZ po akapicie: 

 

W przypadku stwierdzenia paliwa nie spełniającego obowiązujących norm, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na właściwe. 

Realizacja zamówienia będzie odbywać się poprzez bieżące tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego, na stacji Wykonawcy. Stacja 

paliw Sprzedającego musi znajdować się w promieniu maksymalnie 4 km od siedziby Zamawiającego tj.: ul. Szańcowa 1 w Elblągu i 

posiadać monitoring umożliwiający weryfikację tankowań pojazdów. 

 

dodaje: 

 

Zamawiający ma prawo do wyboru jednej ze stacji paliw Wykonawcy, znajdującej się do 4 km od siedziby Zamawiającego, jako 

dedykowanej stacji paliw. W przypadku tymczasowego wyłączenia, modernizacji lub zdarzeń losowych, uniemożliwiających zakup paliwa na 

dedykowanej stacji paliw, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać zakupu paliwa na innej stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w 

odległości 4 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku braku innej stacji paliw Wykonawcy w odległości 4 km od siedziby 

Zamawiającego lub braku możliwości zakupu paliwa na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości 4 km od siedziby 

Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zakupu paliwa na dowolnej stacji paliw Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 4.  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności załączania do faktury zbiorczej asygnaty rozchodu (załącznik nr 8 

do umowy) w przypadku wyboru Wykonawcy, który oferuje załączniki do faktury w innej formie np. zbiorcze zestawienie transakcj i 

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 , 

należy upust dla paliw? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności załączenia do faktury zbiorczej asygnaty rozchodu, pod warunkiem, że 

Wykonawca zaoferuje załącznik do faktury w formie wskazanej w pytaniu 4. 

 

Tym samym, Zamawiający modyfikuje SIWZ w taki sposób, że  w pkt III ppkt 2 ppkt 1) lit f) SIWZ po akapicie: 

 

Prawidłowo wypełniony oryginał zbiorczej asygnaty rozchodu oleju napędowego należy dołączyć do wystawionej na jej podstawie faktury 

VAT.  

 



dodaje: 

 

W miejsce zbiorczej asygnaty rozchodu oleju napędowego, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu stanowiącego zbiorcze 

zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że dokument ten musi zawierać informację co 

najmniej o rodzaju paliwa, numerze rejestracyjnym pojazdu, numerze karty paliwowej, miejscowości i numerze stacji paliw, dacie i godzinie  

dokonania transakcji, ilości paliwa, cenie brutto paliwa, należnym rabacie dla paliw. 

 

 

Pytanie 5.  

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy: 

 

 § 2 ust. 7 pk1) – usunąć słowna: „potwierdzone przez kierującego… do końca zdania”? Zbiorcze zestawienie transakcji 

stanowiące załącznik do faktury nie jest potwierdzane przez pracowników Zamawiającego ani przez pracowników stacji paliw 

Sprzedającego. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 2 ust. 7 pkt 1) wzorca umowy frazy: potwierdzone przez kierującego lub inną osobę 

upoważnioną pisemnie do pobierania paliwa.  

 

Tym samym, § 2 ust. 7 pkt 1) wzorca umowy otrzymuje brzmienie: 

 

1) Sprzedaż oleju napędowego odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie mikroprocesorowych kart wydawanych przez 

Sprzedającego, z których każda posiada swój niepowtarzalny kod i wydawana jest do każdego pojazdu oddzielnie (z uwzględnieniem 

numeru rejestracyjnego pojazdu), oraz w oparciu o  zbiorcze zestawienie wydania  paliwa. 

 

 §2 ust. 7 pkt 2) – słowo: „(asygnata)” zamienić na słowa „stanowiącego załącznik do faktury”? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę słowa „asygnata” na słowa „stanowiącego załącznik do faktury”. Niemniej, dla zachowania 

spójności SIWZ i wzorca umowy z treścią SIWZ, wobec zmiany SIWZ, o której mowa w odpowiedzi na pytanie 4, Zamawiający w § 2 ust. 7 

pkt 2) wzorca umowy, po słowach Zakup paliwa rozliczany będzie na podstawie wystawionych faktur VAT i zbiorczego wykazu dokonanych 

tankowań (asygnata) dodaje zdanie: lub innego dokumentu stanowiącego zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie 

rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że dokument ten musi zawierać informację co najmniej o rodzaju paliwa, numerze rejestracyjnym pojazdu, 

numerze karty paliwowej, miejscowości i numerze stacji paliw, dacie i godzinie dokonania transakcji, ilości paliwa, cenie brutto paliwa, 

należnym rabacie dla paliw. 

 

Tym samym, Zamawiający modyfikuje wzorzec umowy, w ten sposób, że § 2 ust. 7 pkt 2) wzorca umowy otrzymuje brzmienie: 

 

Zakup paliwa rozliczany będzie na podstawie wystawionych faktur VAT i zbiorczego wykazu dokonanych tankowań (asygnata)  lub innego 

dokumentu stanowiącego zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że dokument ten 

musi zawierać informację co najmniej o rodzaju paliwa, numerze rejestracyjnym pojazdu, numerze karty paliwowej, miejscowości i numerze 

stacji paliw, dacie i godzinie dokonania transakcji, ilości paliwa, cenie brutto paliwa, należnym rabacie dla paliw. 

 

 

 

 § 2 ust. 7 pkt 3) – zmienić treść zapisu? U sprzedającego występują inne okresy rozliczeniowe i Sprzedający wystawia faktury 

po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.  

Propozycja zapisu 2 okresy rozliczeniowe w miesiącu: „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. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu 

rozliczeniowego.”? 

lub tygodniowe okresy rozliczeniowe: „Rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych następować będzie na 

podstawie faktur, wystawianych przez sprzedającego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z przepisami 

podatkowymi. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 07 dnia miesiąca kalendarzowego, od 08 

do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, od 16 do 22 dnia miesiąca kalendarzowego, od 23 do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.” 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 2 ust. 7 pkt 3) wzorca umowy, w ten sposób, że obok dotychczasowego zapisu 

dopuszczalne będzie rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego trwającego od 1 do 

15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie 

tygodniowych okresów rozliczeniowych. 

 

Tym samym, Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 7 pkt 3) wzorca umowy, w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

 

3) Faktury za pobrane paliwo będą wystawiane przez Wykonawcę w okresach dekadowych za kolejne dekady miesiąca (od 1 do 10, 11 do 

20 i od 21 do końca miesiąca) albo w dwóch okresach rozliczeniowych trwających od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 

do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

 

Celem zachowania spójności pomiędzy treścią wzorca umowy a SIWZ, Zamawiający zmienia pkt III ppkt 2 ppkt 1) lit e) SIWZ, w ten sposób, 

że w miejsce dotychczasowego zapisu, pkt III ppkt 2 ppkt 1) lit e) SIWZ zyskuje brzmienie: 

 

e) Faktury za pobrane paliwo będą wystawiane przez Wykonawcę na podstawie dołączonego do nich zbiorczego wykazu dokonanych 

tankowań, w okresach dekadowych (1-10,11-20,21-ostatni dzień miesiąca). Dopuszcza się inne okresy rozliczeń finansowych (wystawiania 

faktur). 

 

 § 3 ust. 1 – słowa: „będzie podpis przedstawiciela Zamawiającego złożony na asygnacie” zmienić na słowa „zbiorcze 

zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury.”? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę słów „będzie podpis przedstawiciela Zamawiającego złożony na asygnacie” na słowa „zbiorcze 

zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury”. Niemniej, dla zachowania spójności SIWZ i wzorca umowy z treścią SIWZ, 

Zamawiający, po słowach Potwierdzeniem zakupu oleju napędowego, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie podpis 

przedstawiciela Zamawiającego złożony na asygnacie dodaje zdanie: chyba, że Sprzedający złoży inny dokumentu stanowiącego zbiorcze 

zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że dokument ten będzie zawierał informacje 

określone w § 2 ust. 7 pkt 2) powyżej. 

 

Tym samym, Zamawiający zmienia  § 3 ust. 1 wzorca umowy w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

 

1. Potwierdzeniem zakupu oleju napędowego, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie podpis przedstawiciela Zamawiającego 

złożony na asygnacie, chyba, że Sprzedający złoży inny dokument stanowiący zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w 

danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że dokument ten będzie zawierał informacje określone w § 2 ust. 7 pkt 2) powyżej. 

 

 § 5 ust. 1 – w treści zapisu usunąć lit. A i b, gdyż § 2 ust.3 nie zawiera liter? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę usunięcie lit. a i b z § 5 ust. 1. 

 

Tym samym, Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 1 wzorca umowy w taki sposób, że § 5 ust. 1 wzorca umowy otrzymuje brzmienie: 



1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszej Umowy z prawa opcji w ilości nieprzekraczającej ilości 

określonej w § 2 ust. 3, co niniejszym Sprzedający akceptuje, poprzez podpisanie Umowy. Zakup w ramach prawa opcji będzie uzależniona 

od bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych. 

 

 

 § 6 ust. 5 – zmienić formę rabatu z % na zł/l netto lub brutto? Sprzedający nie ma możliwości zaproponowania % rabatu od 

cen hurtowej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy rabatu w § 6 ust. 5 wzorca umowy, w taki sposób, aby zgodnie z formularzem cenowym, 

była to wartość w złotych netto lub brutto. Niemniej, mając na uwadze odpowiedź na pytanie 2 i wskazaną tam zmianę załącznika nr 1 do 

SIWZ, dla zachowania spójności SIWZ i wzorca umowy z treścią SIWZ, Zamawiający, zmienia § 6 ust. 5 wzorca umowy, w ten sposób, że: 

 

Wysokość wynagrodzenia przysługującego Sprzedającemu za sprzedaż poszczególnych partii przedmiotu umowy ustalona będzie na 

podstawie ceny hurtowej sprzedaży paliw obowiązującej w dniu zakupu (źródło: www.orlen.pl) pomniejszonej o udzielony rabat/marżę, 

zgodny ze złożoną ofertą, wynoszący: 

a) [____] %, od każdego litra ON, albo 

b) [____] złotych netto od każdego litra ON, albo 

c) [____] złotych brutto od każdego litra ON. 

 

 

 § 6 ust. 6 – termin płatności wynosił 30 dni od daty sprzedaży? Wykonawca z przyczyn systemowych nie może zapewnić 

terminu od daty otrzymania faktury. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zmienia termin płatności na termin 30 dni od daty wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy i po dostarczeniu 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

 

Tym samym, Zamawiający modyfikuje zmienia § 6 ust. 6 wzorca umowy, w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

 

6. Termin zapłaty faktury za zakup oleju napędowego ustala się na 30 dni od daty wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy, tj. od 

następnego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego oraz dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 § 6 ust. 7 – usunąć słowa: „oraz dane do końca zdania:? Wykonawca może zaproponować wskazanie numeru karty 

paliwowej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzorca umowy poprzez usunięcie zdania: „oraz dane i podpis osoby tankującej i pracownika 

Sprzedającego”. 

 

Tym samym, Zamawiający zmienia § 6 ust. 7 wzorca w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

 

7. Faktury VAT będą zawierały załącznik z informacją o numerze rejestracyjnym pojazdu, do którego dokonano tankowania, rodzaju i ilości 

zatankowanego paliwa, dacie i godzinie tankowania, cenie jednostkowej. 

 

 § 6 ust. 9 – zmienić zapis na: „za datę zapłaty przyjmuje się uznanie konta bankowego Sprzedającego”? 

 

Odpowiedź: 

 



Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego postanowienia umownego na postanowienie „za datę zapłaty przyjmuje się 

uznanie konta bankowego Sprzedającego”. 

 

 § 6 ust. 10 – odstąpić od podania numeru konta i zastąpienie numeru zapisem „na konto Wykonawcy, którego numer będzie 

wskazany na fakturze”? Wykonawca po zawarciu umowy tworzy subkonto dla Zamawiającego, które na etapie podpisania 

umowy może jeszcze nie być znane i konieczność wpisania konta może przedłużyć proces podpisywania umowy. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dotyczącą postanowienia umownego, poprzez odstąpienie od podania numeru konta i umożliwienie 

wskazania rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność na fakturze. 

 

Tym samym, Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 10 umowy w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

 

10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

 

 § 7 ust. 1 – zmienić treść zapisu na okresy tygodniowe: od 01 do 07 dnia miesiąca kalendarzowego, od 08 do 15 dnia 

miesiąca kalendarzowego, od 16 do 22 dnia miesiąca kalendarzowego, od 23 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego postanowienia umownego we wskazany sposób. Niemniej, dla zachowania 

spójności SIWZ i wzorca umowy z treścią SIWZ, Zamawiający zmienia § 7 ust. 1 wzorca umowy, w ten sposób, że: 

 

1. Sprzedający (odpowiedzialny za sukcesywną sprzedaż oleju napędowego) zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT w stosowanych 

przez niego okresach rozliczeniowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 pkt 3 powyżej. 

 

 

 § 7 ust. 3 – zmienić formę rabatu z % na zł/l netto lub brutto? Sprzedający nie ma możliwości zaproponowania % rabatu od 

ceny hurtowej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego postanowienia umownego we wskazany sposób. Niemniej, dla zachowania 

spójności SIWZ i wzorca umowy z treścią SIWZ, Zamawiający, zmienia §7 ust. 1 wzorca umowy, w ten sposób, że: 

 

3. Udzielony stały rabat/marża za każdy litr paliwa – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, 

pozostanie niezmienny przez cały czas obowiązywania umowy. 

 

 

 § 7 ust. 4 – usunąć treść zapisu? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie dotychczasowego postanowienia umownego. 

 

 § 8 ust. 1 pkt 2) – odstąpić od wymogu przedstawienia 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? 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu przedstawiania na każde żądanie świadectw jakości oferowanych paliw. 

 

 

 § 8 ust. 1 pkt 3) – usunąć treść zapisu? Nie ma zastosowania u Sprzedającego przy użyciu kart paliwowych. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie dotychczasowego postanowienia umownego.  

 

 

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść wzorca umowy w ten sposób, że usuwa § 8 ust. 1 pkt 3) wzorca umowy. 

 

 

 § 8 ust. 1 pkt 4) – słowa: „wypełnianie rozchodu oleju napędowego” zmienić na słowa: „zebrania w formie elektronicznych 

raportów transakcji dokonanych przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym”? 

 

Odpowiedź: 

 

Po pierwsze, wobec zmiany, o której mowa w odpowiedzi na pytanie wyżej, Zamawiający zmienia § 8 ust. 1 pkt 4) wzorca umowy w ten 

sposób, że zapis ten stanowi § 8 ust. 1 pkt 3) wzorca umowy. 

 

Po wtóre, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. Niemniej, 

dla zachowania spójności SIWZ i wzorca umowy z treścią SIWZ, Zamawiający, zmienia ten zapis w taki sposób, że nadaje mu brzmienie: 

 

3) rzetelnego wypełniania zbiorczego zestawienia rozchodu oleju napędowego lub dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 2 powyżej.    

 

 

 § 8 ust. 4 – na końcu zdania dodać zapis:”… po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu przez Sprzedajacego reklamacji 

złożonej przez Zamawiającego.”? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. 

 

 

 § 8 ust. 5 – usunąć treść zapisu? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. 

 

 

 § 8 ust. 6 – na końcu zdania dodać zapis:”… po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu przez Sprzedającego reklamacji 

złożonej przez Zamawiającego.”? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. 

 

 



 § 9 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) – zmienić w ten sposób, aby 10% kary umownej naliczane było od niezrealizowanej części wartości 

umowy, której dotyczy postępowanie? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. 

 

 § 9 ust. 2 – dodać analogiczną możliwość określoną w § 9 ust.2 pkt.1) dla Sprzedającego? Zgodnie z zasadą równości stron 

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

przyczyn lezących po stronie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. 

 

 § 9 ust. 2 pkt 2) i pkt 4) – zmienić w ten sposób, aby 0,1% kary umownej naliczane było od niezrealizowanej części wartości 

umowy? Dodać zapis: ”za wyjątkiem przejściowego zamknięcia stacji paliw z powodu zdarzeń losowych (np. brak prądu ze 

względów pogodowych), dostawy paliwa lub awarii jej systemu obsługi”? Zgodnie z zapytaniem nr 2 Wykonawca daje 

możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. 

 

 § 9 ust. 4 – na końcu zapisu dopisać słowa: „…po uprzednim uwzględnieniu przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez 

Zamawiającego.”? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. 

 

 § 9 – dodać kolejny ustęp o treści: ”W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od 

obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna 

zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Sprzedający 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, Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania 

reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości 

udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np.za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody 

przez Sprzedającego nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u 

Sprzedającego nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej.”? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. 

 

 § 9 – dodać kolejny ustęp o treści: „Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy wynosi 10% wartości 

umowy, o której mowa w § 6 ust. 2. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy jest ograniczona do szkody 

rzeczywistej lecz nie więcej niż wynagrodzenie pozostałe do zapłaty Wykonawcy do końca trwania Umowy”? 

 

 

 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. 

 

 § 9 –  dodać kolejny ustęp o następującej treści: „Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z 

żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Stony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 

umownych.” 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę postanowienia umownego w sposób wskazany w pytaniu. 

 

 

Pytanie 6. Z uwagi na zadane pytania Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.01.2018 r. 

 

 

Odpowiedź: 

 

Ze względu na zmianę SIWZ i wzorca umowy, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 31 stycznia 2018  

roku. 

 

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, zmianie ulegają: 

 

1. Pkt XI ppkt 1 SIWZ, w ten sposób, że termin składania ofert upływa dnia 31.01.2018 roku, o godzinie 9:00. 

2. Pkt XI ppkt 2 SIWZ, w ten sposób, że Zamawiający otworzy koperty z ofertami dnia 31.01.2018 roku, o godzinie 9:15. 

 

Ponadto, ze względu na zmianę terminu składania ofert, zmianie ulega treść ogłoszenia, w ten sposób, że: 

 

W pkt IV.6.2.) Termin składania ofert, zmianie ulegnie data z 2018-01-29, godzina 9:00 na 2018-01-31, godzina 9:00. 

 

 


