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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku” 

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  I MODYFIKACJA SIWZ  

Zamawiający informuje, że w dniu 12 marca br. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.    

w Turku” 

Działając na  podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania: 

 

Pytanie nr 1 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu w § 4 ust. 3? Zakup na stacjach paliw dokonywany 

jest przez Zamawiającego za pomocą kart paliwowych w momencie tankowania nie na zamówienie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany i  usunie   § 4 ust. 3 z projektu umowy. 

 

Pytanie nr 2 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert na dzień 20.03?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia terminu składania ofert.   

 

Pytanie nr 3 

 

Czy Zamawiający 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: 

* 10 zł netto za kartę nową, 
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych 
etc.), 

 



 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

 

Zamawiający wymaga aby karty paliwowe wydane zostały Zamawiającemu wraz z  podpisaniem umowy. 

Zamawiający nie akceptuje opłat za karty paliwowe.   

 

Pytanie nr 4 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu w § 4 ust. 4, gdyż jego treść jest powtórzona w § 4 

ust.2, a ponadto w treści zapisu został błędnie przywołany pkt 3? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

 

Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany i  usunie   § 4 ust. 4 z projektu umowy. 

 

Pytanie nr 5 

 

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis w § 7 ust. 1 dotyczący okresów rozliczeniowych? Proponujemy 
istniejący zapis zastąpić następującym : 
”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 01 do 15 dnia miesiąca 
kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni 
dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji 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, należny rabat dla paliw.”? 

 
Ponadto informujemy , że Wykonawca nie ma technicznej możliwości rozbicia grup pojazdów na załączniku 
do faktury. Wszystkie transakcje dokonane za pomocą kart paliwowych Zamawiający może na bieżąco 
śledzić na dedykowanym portalu, do którego Zamawiający otrzymuje po podpisaniu umowy. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 7 ust. 1 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 6 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 7 ust. 2 w ten sposób, aby termin płatności liczony był 
od daty wystawienia faktury? 
Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-księgowym 
Wykonawcy termin „od otrzymania” , z przyczyn braku możliwości windykacji należności, nie istnieje. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 7 ust. 2 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 7 

 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość § 7 ust 4  zmiany słów: „ ustawowych odsetek ” na „odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

 



 

 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu  § 7 ust 4 projektu umowy poprzez zamianę słów 

„ustawowych odsetek ” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”. 

 

Pytanie nr 8 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę w § 8 ust. 1 pkt. a) tiret pierwszy ,aby Wykonawca został wyłączony spod 
opłaty kary umownej w następujących przypadkach: awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz 
przyjęcia paliwa na stację paliw ? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu  § 8 ust 1 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 9 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 8 ust. 1 pkt. a) poprzez dodanie analogicznej możliwości 
określonej w § 8 ust. 1 pkt. a) tiret drugi dla Wykonawcy?  
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. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

 

Zamawiający  wyraża zgodę na modyfikację  projektu umowy poprzez dodanie ustępu 3 w § 8 w brzmieniu: 

 

„Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wartości umownej brutto przedmiotu 
umowy określonej w § 5 pkt 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy 
Zamawiającego.” 
  

 

Pytanie nr 10 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 8 ust.1 pkt. a) w ten sposób, aby kara umowna była 
naliczana od niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie? 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu  § 8 ust 1 projektu umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

 

Pytanie nr 11 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 8 kolejnego ustępu o treści: "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 na pytanie nr 11 

 

Zamawiający  wyraża zgodę na modyfikację  projektu umowy poprzez dodanie ustępu 4 w § 8 w brzmieniu: 

 

„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.” 

 

 

 

 

 



 

 

Pytanie nr 12 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już 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 (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej 
korespondencji)? 
 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych 

warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy pod warunkiem jednak, że zapisy tam 

zawarte nie będą sprzeczne z zapisami SIWZ, zapisami projektu umowy oraz treścią odpowiedzi do pytań 

zadanych w trakcie postępowania przetargowego.    

 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego  oraz modyfikacje SIWZ dokonane przez 

Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin 

składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

 

 


