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Jarocin, dnia 25.01.2018r. 
ZP/01/2018 

 
 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia  
dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu na 
„Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji  

Trans Pegaz Sp. z o.o.”  
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)  Zamawiający przekazuje treść zapytań 
dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.  
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

Pytanie nr 1: 
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: 
TAK 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający doprecyzuje dzień, z którego podana została cena do formularza 
„OFERTA”? SIW pkt 15 ppkt 15.2 wskazuje, iż cena została podana z dnia 13.01.2018 r. 
natomiast formularz oferta wskazuje dzień 16.02.2017 r. 
Odpowiedź: 
Do obliczeń należy przyjąć cenę za m3 z dnia 13.01.2018r. na stronie 
www.orlen.pl.  

 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby tankowanie odbywało się na jednej, 
wybranej przez Zamawiającego stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w miejscowości 
Jarocin 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 w Jarocinie stacji paliw Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
TAK 

 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający zadeklaruje zakupy wyłącznie ON w wysokości minimum 10 000 l 
miesięcznie na jednej wybranej stacji paliw? Wykonawca proponuje tankowanie w 
ramach programu „Twoja Lokalna Stacja”. W ramach oferty „Twoja Lokalna Stacja” cena 
tankowania naliczana jest nie na podstawie ceny pylon, a na bazie SPOT (ceny hurtowej) 
publikowanej na stronie internetowej Producenta, powiększonej o stały narzut 
zaproponowany Zamawiającemu i wpisany do umowy. Cena płacona przez 
Zamawiającego na „Twojej Lokalnej Stacji” będzie zatem uzależniona od wysokości SPOT 
w danym dniu. 
Odpowiedź: 
NIE 

http://www.orlen.pl/
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Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy: 
- w § 2 ust.5 – zastąpić słowa „kwitu WZ” słowami: „dowodu wydania” w przypadku 
Wykonawcy, który oferuje zakup przy użyciu kart paliwowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapisy w § 2 ust. 5 Projektu umowy poprzez dodanie 
słowa „lub dowodu wydania” 
- w § 3 ust.1: 
- usunąć zdanie: „Wykonawca wystawi dwie faktury – w połowie i na koniec miesiąca” i 
zastąpić następującym zapisem: „Dostawy paliw będą rozliczane w następujących 
okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres 
rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym 
okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu 
rozliczeniowego.”? 
Odpowiedź: 
TAK, zgodnie z powyższym  Zamawiający zmienia zapis § 3 ust.1 Projektu 
umowy w w/w zakresie. 
- w § 3 ust.1: 
- odstąpić od wymogu zamieszczania stanu licznika na załączniku do faktury bądź 
fakturze? Wykonawca informuje, iż po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego do 
Zamawiającego wysyłane jest zestawienie transakcji w excelu, które posiada takie dane. 
Stan licznika jest też widoczny na dowodzie wydania, który otrzymuje pracownik 
Zamawiającego po dokonaniu transakcji. 
Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.  
- w § 3 ust.2 – dodać informację, iż na załączniku do faktury nie będzie uwidoczniony 
stan licznika, ale będzie otrzymywał ta informację na zestawieniu transakcji wysyłanym 
do Zamawiającego i dostępnym na portalu? 
Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.  
- w § 4 ust.1 pkt 1) – oraz w SIWZ pkt 15 ppkt 15.4. i formularzu „OFERTA” zmienić 
sposób rozliczania tak, aby cena jednostkowa była ustalana jako cena oleju napędowego 
obowiązująca u producenta w dniu zakupu, następnie powiększona o VAT i dopiero 
pomniejszona/powiększona o marżę/upust brutto? 
Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
- w § 5 ust. 1 i ust.2 – odstąpić od zapisów i zastosować procedurę reklamacyjną 
Wykonawcy? Propozycja zapisu: „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. Zakończenie 
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postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze 
sądowej.”? 
Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
- § 7 ust.2 pkt b) – zmniejszyć karę umowną do 1% oraz dodać zapis: "za wyjątkiem 
przejściowego zamknięcia stacji paliw z powodu zdarzeń losowych (np. brak prądu ze 
względów pogodowych), modernizacji stacji, dostawy paliwa lub awarii jej systemu 
obsługi”? 
Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
- § 7 ust.2 - dodać analogiczną możliwość określoną w § 7 ust.2 pkt a) 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: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
- § 7 - 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"? 
Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 6 
Z uwagi na zadane pytania oraz konieczność wpłaty wadium w terminie Wykonawca prosi 
o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.01.2018 r. 
Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć  
w treści składnej oferty.  
 


