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Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

Nr sprawy: IRP.272.1.149.2021 

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w drodze 

Zapytania ofertowego  pn.: „Sukcesywny zakup paliw płynnych (ON) do pojazdu 

wykorzystywanego na potrzeby realizacji projektu „Mobilny bez barier”. 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający niniejszym udziela 

odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z zapytania ofertowego rozdz. III pkt. 5 oraz 

projekt umowy §6 ust.2 jeżeli na każdej stacji Wykonawcy dostępne są do wglądu 

świadectwa jakości paliw? 

Odpowiedź: 

Przedstawienie do wglądu na stacji świadectwa jakości sprzedawanych paliw na każde 

żądanie Zamawiającego uznanie będzie za spełnienie zapisu wskazanego w rozdziale III pkt. 5 

zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby po ewentualnym wybraniu naszej oferty dołączyć pod 

umowę jako załącznik – Regulamin korzystania z kart flota oraz aby w sprawach 

nieuregulowanych umową stosować w/w regulamin? 

Wykonawca dołączy Regulamin do oferty jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do umowy, jako kolejnego załącznika Regulaminu 

korzystania z kart flota. 

 

Pytanie 3 

Wykonawca prosi o ponowne przeanalizowanie oraz modyfikację zapisu w zapytaniu 
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ofertowym rozdz. XI pkt. 7.  

System bezgotówkowego zakupu paliw odbywa się po cenach obowiązujących na danej stacji 

paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji. 

Uwarunkowania rynku paliwowego i związana z tym częstotliwość zmian cen paliw 

powodują techniczny brak możliwości informowania i ustalania z  Zamawiającym  każdej 

zmiany cen. 

 

Wykonawca proponuje więc modyfikację zapisu na: 

„Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw 

Wykonawcy                      w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu 

w wysokości…… na paliwa ( od ceny brutto).”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację i pozostawia zapis Rozdziału XI pkt. 7 

zapytania ofertowego bez zmian. Zamawiający nie wymaga w zapisie każdorazowego 

informowania go o zmianie cen, a poprzez ustalenie z Zamawiającym każdej zmiany ceny 

Zamawiający rozumie wyliczenie ceny podczas każdego tankowania uwzględniające cenę z 

dystrybutora pomniejszonej o udzielony rabat. 

 

Pytanie 4 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację formularza ofertowego z cen netto na brutto 

(gdyż sprzedaż paliw na stacji jest już powiększona o należny podatek VAT).  

Ponadto upust udzielany jest procentowo a nie złotówkowo, od cen brutto a nie 

netto. Wykonawca wychodząc od cen brutto w zależności od danych cen występują niekiedy 

różnice groszowe np. cena na stacji 4,30 zł brutto – w przeliczeniu cena netto 3,496 – 

stosując zaokrąglenia 3,50 zł netto wówczas brutto wynosi 4,29 zł  brutto a nie 4,30 zł brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza ofertowego. Jednocześnie 

Zamawiający zgodnie z zapisami zapytania ofertowego oraz formularza ofertowego oczekuje 

rabatu udzielanego kwotowo, a nie procentowo. 

 

Pytanie 5 

Wykonawca prosi o dopisanie do zapisu §2 ust. 2 projektu umowy, Zapytanie 

ofertowe rozdz. III pkt. 8 oraz rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2 lit. a) - zapisu: „oraz na wszystkich 

stacjach na terenie Polski”. 

 Wykonawca daje możliwość tankowania na wszystkich stacjach na terenie Polski nie 

ograniczając Zamawiającego wyłącznie do 1 najbliższej stacji paliw. Zwracamy się z prośbą o 

zwrócenie uwagi na fakt, czy warunek  postawiony przez Zamawiającego z ograniczeniem 
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wyłącznie do 5 km, bez możliwości tankowania na pozostałych stacjach na terenie kraju- nie 

jest niekorzystny dla Zamawiającego. Zamawiający do obliczenia pkt oferty może wziąć 1 

stację paliw, jednak winien dopuścić inne stacje w promieniu do 5 km jak również na terenie 

kraju, jeśli Wykonawca takie posiada.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w §2 ust. 2 wzoru umowy oraz zapytania ofertowego w 

zakresie rozdziału III pkt. 8 i rozdziału V pkt. 1 ppkt. 2 lit. a) ze względu na zapisy związane z 

projektem „Mobilny bez barier” finansowanym w ramach projektu grantowego „Usługi 

indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, gdzie wprost wskazuje się miejsce realizacji 

projektu – teren wyłącznie powiatu łęczyńskiego. 

 

Pytanie 6 

Wykonawca zwraca się z prośbą dopisania w zdaniu pierwszym w projekcie umowy § 

3 ust. 5 na : „…: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur za transakcje w dwóch okresach 

rozliczeniowych, tj. dwa razy w miesiącu. Wykonawca w formularzu ofertowym wybiera 

preferowaną ilość okresów rozliczeniowych. 

 

Pytanie 7 

Wykonawca prosi o dopisanie do §3 ust.6 wzoru umowy zapisu :  

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

każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania 

należności.  

Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania w treści wzoru umowy w zakresie §3 ust. 6  

powyższego zapisu. 

 

Pytanie 8 

Wykonawca prosi o dopisanie w  §3 ust. 9 projektu umowy dwóch adresów 

mailowych w celu skutecznego dostarczania faktur przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż adresy mailowe, na które będą przesyłane faktury ustali z 

Wykonawcą, który zostanie wybrany w przedmiotowym postępowaniu. 
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Pytanie 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 4 projektu umowy na : 

„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”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §6 ust. 4 wzoru umowy 

 

Pytanie 10 

Wykonawca prosi aby w treści zapisu § 6  projektu umowy dopisać poniższy zapis jako 

ust. 5: 

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

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

zatankowania na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego. 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji wzoru umowy poprzez uszczegółowienie 

zapisu § 2 o treść: 

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

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

zatankowania na kolejnej stacji znajdującej się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby 

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

 

Pytanie 11 

Dla zachowania równości stron Wykonawca prosi o dopisanie w projekcie umowy  § 8 

zapisów również dla Wykonawcy a mianowicie: 

 

1. „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wartości przedmiotu umowy brutto. 
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2. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym  w przypadku, jeśli szkoda przewyższa 

wartość zastrzeżonej kary umownej. 

3. Wykonawca może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

wynoszącego 1 miesiąc. 

4. W przypadku dwukrotnych odstępstw od zapisów umowy w § 3 ust. 6 – Wykonawca 

uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia  i 

naliczenia kary umownej dla Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu 

umowy brutto.” 

 

oraz zapisu ogólnego dla obu stron: 

 

„Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty 

kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę 

należnych kar umownych”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów umowy.  

 

Pytanie 12 

Wykonawca prosi o odstąpienie od zapisu w § 10 ust. 3  projektu umowy ponieważ 

brak możliwości dokonania cesji wierzytelności,  przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie prowadzi do zagrożenia płynności 

finansowej Wykonawcy w momencie niewywiązywania się z terminowych płatności za 

faktury. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 10 ust. 3  projektu umowy. 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania 

ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 


