
   

 

 

Gdynia, dnia 25.05.2018 r. 
 
Numer sprawy: ZP/PN/02/2018 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną 
dostawę paliw oleju napędowego ON, do samochodów służbowych Zamawiającego, w formie bezgotówkowej 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Pytanie nr 1 
Wykonawca prosi o dopisanie do zapisu §2 ust. 8 wzoru umowy po 10 dniach słowa „roboczych”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 2 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 
„8. W sytuacjach wskazanych w ust. 6 i 7 powyżej, nowe karty paliwowe czy ich duplikaty winny być 
dostarczone Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych  od zgłoszenia przez Zamawiającego takiej 
potrzeby. Wykonawca upoważnia Panią/Pana ………..…… do kontaktów z Zamawiającym; tel.: 
…….……..,faks: …………….,  e-mail…………… . „. 
 
Pytanie nr 2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy: „Paragon  tj. dowód 
potwierdzający  dokonania zakupu paliwa będzie  stanowić załącznik do faktury. 
Wykonawca informuje, że jeden egzemplarz dowodu wydania (paragonu) pozostaje na stacji paliw a 
drugi otrzymuje kierowca. Wykonawca natomiast do każdej faktury dołącza załącznik zawierający 
szczegółowe dane związane z tankowaniami. 
Odpowiedź:  
W §3 ust. 2 Zamawiający zmienia się treść zdania drugiego, które otrzymuje brzmienie: 
„2. Zapłata należności z tytułu sprzedaży paliwa będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu 
o ilość i cenę zakupionego towaru przez kierowcę samochodu podaną na potwierdzeniu transakcji, 
przy uwzględnieniu rabatu wskazanego w ofercie Wykonawcy tj.: w zakresie paliw silnikowych –
……..%. Paragon  tj. dowód potwierdzający dokonania zakupu paliwa otrzymuje kierowca.” 
W następstwie powyższej zmiany zmienia się również brzemiennie zdania drugiego w ust. 3 tego 
przepisu, na: „Potwierdzenie  transakcji  stanowić będą załącznik do zbiorczej faktury.” 
3. Zbiorcze faktury za bezgotówkowe transakcje dokonane przez Zamawiającego będą wystawiane za 
pełen okres rozliczeniowy wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15-ego dnia 
następnego miesiąca i obejmować będą należność z tytułu transakcji dokonanych w tym okresie na 
rzecz Zamawiającego przy użyciu wszystkich kart paliwowych, na podstawie potwierdzenia transakcji, 
o której mowa w ust. 2 powyżej. Potwierdzenia transakcji stanowić będą załącznik do zbiorczej 
faktury. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje § 3 ust. 3 umowy na: „Płatności dokonywane będą na 
podstawie faktur zbiorczych wystawianych przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu od 1 do 15 dnia 
miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca do siedmiu dni po zakończeniu okresu. Za datę 
sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego”.  
Powyższe spowodowane jest obsługiwanym programem rozliczeniowym. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyrażamy zgody na modyfikację § 3 ust. 3 zdanie 1 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności „od daty wystawienia faktury VAT ? 
(§ 3 ust. 5 wzoru umowy). 
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia 
faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu dostarczenia faktury do 



   

 

 

siedziby Zamawiającego. Termin liczony od dnia wystawienia faktury jest terminem konkretnym i 
jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury noty korygującej do terminu zapłaty.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyrażamy zgody na zmianę § 3 ust. 5. 
 
Pytanie nr 5 
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §3 ust. 9 wzoru umowy. Wykonawca informuje, że również 
posiada określone terminy płatności, dlatego też nie może kredytować Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyrażamy zgody na usunięcie ust. 9 z § 3. 
 
Pytanie nr 6 
Wykonawca prosi o dopisanie do §4 ust. 1 wzoru umowy zapisu: „Za przyczyny za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się: remontu stacji, dostaw paliw na stację, awarii”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyrażamy zgody na zmianę § 4 ust. 1. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany i wyznaczenia innego dnia do podania ceny w 
formularzu ofertowym?  
W celu prawidłowej weryfikacji cen Wykonawca prosi o wyznaczenie innego dnia np. na dzień 
ogłoszenia postępowania tj. 21.05.2018 r., tym samym dając możliwość prawidłowego porównania 
cen jak też realnego obliczenia wiarygodnych cen, zapobiegając jednocześnie celowemu zaniżaniu 
cen Wykonawcom na stacjach paliw. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza  możliwości zmiany i wyznaczenia innego dnia w podania ceny w 
formularzu ofertowym. 


