
   

 

 

Gdynia, dnia 13.05.2020 r. 
 
Numer sprawy: ZP/PN/02/2020 
 

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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Pytanie nr 1 
Czy mając na uwadze postawione kryteria oceny ofert Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
źródła ceny, na postawie której zostanie wskazana wartość brutto oferty, w celu rzetelnego 
porównania ofert oraz przeciwdziałaniu zaniżania wartości ofert przez innych Wykonawców?  
Wykonawca pragnie wyjaśnić, że dzięki określeniu konkretnego jednego dnia, z którego Wykonawcy 
podadzą ceny, które faktycznie obowiązywały na ich stacji, Zamawiający będzie mógł porównać oferty 
rzetelnie – wymóg określenia ceny na podstawie cen obowiązujących np. w dniu ogłoszenia 
postępowania tj. 12.05.2020 r. (lub innego dnia z przeszłości) uniemożliwi zaniżenie cen i wartości 
ofert, a Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę faktycznie najkorzystniejszą według określonych 
kryteriów 
Odpowiedź:  
Wyliczenia wartości paliw należy dokonać na dzień wszczęcia postępowania tj. 11.05.2020 r. 
 
Pytanie nr 2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu wyrabiana kart flota w §2 ust. 8 wzoru umowy 
na 14 dni, adekwatnie do wyrabianych pierwszych kart flota. Wykonawca informuje, że posiada 
jednakowe terminy wyrabiania kart, bez możliwości ich przyśpieszenia/skrócenia terminu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wydłuża termin do 14 dni  
 
Pytanie nr 3 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu „ceny zakupionego towaru” w §3 ust. 4 wzoru 
umowy, gdyż dowód wydania nie zawiera tych informacji, przez wzgląd na to, że nie jest to tradycyjna 
forma „paragonu”. Informacja dotycząca ceny za 1 litr paliwa uwzględniona jest na załączniku do 
faktury. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pytanie nr 4 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu §3 ust. 5 wzoru umowy: „na podstawie 
potwierdzenia transakcji, o której mowa w ust. 3 powyżej. Potwierdzenia transakcji stanowić będą 
załącznik do zbiorczej faktury”. 
Wedle powyższego Wykonawca informuje, że Zamawiający dokonał błędnego przywołania ustępu 3. 
Dodatkowo 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. W związku z powyższym dowód wydania 
zawiera inne (skrócone) informacje związanie  dokonaniem transakcji w porównaniu do załącznika do 
faktury.  
Wykonawca informuje, że szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych 
kierowców na karty flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą. 
Załącznik do faktury zawiera: 
• nazwy zakupionych produktów, 
• numery kart flotowych, na które dokonano zakupów, 
• numery rejestracyjne pojazdów, 
• numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje, 



   

 

 

• daty transakcji, 
• ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, 
• wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług), 
• ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług , 
• wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę, 
• stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od swoich 
kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych). 
Ponadto na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mają 
charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. 
Dowód wydania zawiera następujące dane: 
• numer karty flota, na którą dokonywana była transakcja, 
• numer rejestracyjny samochodu, 
• ilość wydanego paliwa, 
• wartość wydanego paliwa, 
• data i godzina transakcji, 
• dokładny adres stacji paliw. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje okresu rozliczeniowego w § 3 ust. 5 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”. 
Powyższe spowodowane jest obsługiwanym programem rozliczeniowym. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności „od daty wystawienia faktury VAT ? 
(§ 3 ust. 7 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 podtrzymuje zapisy  
 
Pytanie nr 7 
Wykonawca prosi o zmianę zapisu §3 ust. 9 wzoru umowy na: „Za termin dokonania zapłaty przez 
Zamawiającego przyjmuje się datę wpływu obciążenia na rachunek Wykonawcy”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy  
 
Pytanie nr 8 
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §3 ust. 11 wzoru umowy. 
Wykonawca informuje, że również posiada określone terminy płatności, dlatego też nie może 
kredytować Zamawiającego. Zamawiający zgodnie z terminem płatności wyznaczonym w umowie 
winien dokonać płatności. Natomiast zakaz cesji niesienie za sobą podwyższone ryzyko wystąpienia 
problemów z płynnością finansową, w związku z tym Wykonawca nie akceptuje takiego zapisu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający, z uwagi na m.in. przepis art. 54 ust 5 ustawy o działalności leczniczej, nie wyraża 
zgody 
 
Pytanie nr 9 
W celu zachowania traktowania równości obu stron prosimy o zmianę zapisu §4 ust. 1 wzoru umowy 
na:  
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto. 
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto” 



   

 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 1: 
 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto” 
 
Pytanie nr 10 
Wykonawca prosi o dopisanie do §4 wzoru umowy zapisu: „Za przyczyny za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. brak prądu), modernizacji stacji, 
dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11  
Wykonawca zwraca się z prośbą usunięcia zapisu §4 ust. 2 wzoru umowy. 
Wykonawca po otrzymaniu wyrobionych kart przesyła je niezwłocznie do Zamawiającego, jednak nie 
może on ponosić kar z tytułu np. opóźnień przez Urząd Pocztowy w dostarczaniu kart w wyznaczonym 
terminie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający dokona dodania zapisu w §8 wzoru umowy: „Wykonawca może wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres 
dłuższy niż jeden miesiąc” 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje §8 dodając ust. 3 
 
„Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający 
zalega z zapłatą wynagrodzenia za dwa pełne okresy rozliczeniowe po uprzednim pisemnym 
wezwaniu do zapłaty.” 
 
 
 

Z poważaniem  
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 

 


