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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

NUMER 1 

 

 

Dotyczy: postępowania na zadanie p.n.: „Dostawa paliw płynnych w postaci oleju 

napędowego i benzyny bezołowiowej PB95” ogłoszonego w BZP pod numerem 2021/BZP 

00317537/01 w dniu 15-12-2021 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści SWZ, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 

z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. udziela wyjaśnień: 

 

 

Zapytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – karty mikroprocesorowe  -  zaakceptuje, aby 

karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 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: 

      *    0 zł netto za kartę nową, 

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

dotychczasowych danych dot. wymagań dodatkowych, etc.) ? 

Wykonawca nie ma możliwości rozliczania transakcji do czasu wydania kart, wobec czego 

biorąc pod uwagę czas trwania postępowania i okres świąteczny, wydanie kart mogłoby 

nastąpić najwcześniej od 3 stycznia 2022 r., o ile umowa zostałaby zawarta 3 stycznia  

i w ciągu 10 dni roboczych licząc od  tej daty. 

Wyjaśnienie nr 1.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej 

przy użyciu kart paliwowych. 

 

 

Zapytanie nr 2. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika  

w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do 

kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej 

korespondencji)? 

Wyjaśnienie nr 2.  

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci 

ogólnych warunków sprzedaży - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie. 

 

 

Zapytanie nr 3. 

W odniesieniu do zapisów SWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania 

paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu 

kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku 
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ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na 

innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej 

(w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do 

wymogów Unii Europejskiej)? 

Wyjaśnienie nr 3.  

Zamawiający nie  akceptuje sytuacji, że w przypadku ewentualnej modernizacji lub 

wyłączenia ze sprzedaży danej stacji  dokonywać będzie  transakcji na innej stacji paliw 

Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej. 

 

 

Zapytanie nr 4. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty 

wystawienia faktury ? 

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość 

przekazywania Zamawiającemu faktury VAT wystawianej w formie elektronicznej, tzw.  

e-faktura.   

Wyjaśnienie nr 4.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty 

wystawienia faktury.  

 

 

Zapytanie nr 5. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w § 3 ust 7 projektu umowy, 

gdyż 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 upust cenowy dla paliw. ” ? 

 

Wyjaśnienie nr 5.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w § 3 ust 7 projektu umowy. 

 

 

Zapytanie nr 6. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów § 4 ust 2 projektu umowy  

i zaakceptowanie procedury reklamacyjnej o następującej treści „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”. 
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Wyjaśnienie nr 6. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany zapisów § 4 ust 2 projektu umowy. 

 

 

 

  

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 


