
 
 

 

W dniu 08.10.2019 r. wpłynęły pisemne zapytania dotyczące sprawy: ZP/172/2019 tj. 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP  

w dniu 26.09.2019 r. pod nazwą:  

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.   

w 2020 r.” 

 

 

1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych i 

zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych od 

przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, 

przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 

 0 zł netto za kartę nową, 

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

dotychczasowych danych etc.),  

 w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł 

netto? 

 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

 

 

2. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość 

tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie 

transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką 

sytuację, że w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej 

stacji (wg wymogu Zamawiającego)  dokonywać  będzie transakcji na innej stacji paliw 

Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w 

okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?  

 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

 

 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu par 2 projektu umowy, gdyż 

obecne brzmienie zapisów ust. 2 i 3 pozostaje w sprzeczności z par 5 wzoru umowy?   

 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu § 2 umowy. Przepis ten 

określa cenę paliw na dzień 26.09.2019 r. tj. na dzień publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu publicznym. Zapisy te, są niezbędne dla właściwej oceny i punktacji 

oferty (muszą być tożsame z ofertą). Zdaniem Zamawiającego § 2 ust. 2 i 3 nie stoją 

w sprzeczności z zapisami § 5 projektu umowy. Rozliczenia będą dokonywane 

zgodnie z § 5, jednakże zmiany cen paliwa są dopuszczalne ze względów określonych 

w § 2 ust. 2. Natomiast § 2 ust. 3 należy czytać razem z § 10 projektu umowy. 

Zdaniem Zamawiającego różnica w cenie paliwa na poziomie 25% i wyżej od cen 

obowiązujących na rynku paliw jest różnicą „rażącą” i uzasadnia możliwość 

odstąpienia od umowy. 

 

 

 

 

 



 
 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo nieodpłatnie” 

zastąpić sformułowaniem „w ramach wynagrodzenia”?  

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. 

 

 

 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w SIWZ i  § 6 ust. 2 projektu umowy obecne 

zapisy doprecyzować następującymi: „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”? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Zamawiający nie zna okresów 

rozliczeniowych u ewentualnych innych dostawców, a to  mogłoby ograniczyć 

konkurencję.  

 

 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w SIWZ i  umowie, w § 6 ust 2, terminu 

płatności, na 21 dni od daty wystawienia faktury i że  datą  zapłaty byłoby uznanie konta 

bankowego Wykonawcy ? 

Wobec powyższego Wykonawca umożliwia elektroniczną fakturę, tzw. e-fakturę,  która 

jest dostępna dla Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany, ale dopuszcza możliwość zastosowania  

e-faktury. Przepis § 6 ust. 2 projektu umowy należy stosować odpowiednio. 

 

 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie, w § 6 ust 4, aby datą zapłaty 

było uznanie konta bankowego Wykonawcy? 

 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

 

 

 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu par 10 ust. 1 projektu umowy, 

gdyż obecne brzmienie zapisu pozostaje w sprzeczności z par 5 wzoru umowy?    

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. 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)?        

 

W przypadkach nie uregulowanych w SIWZ i umowie, Zamawiający dopuszcza 

taką możliwość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 


