
 
 
 
 
 

  

         

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 17/2021 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę paliwa do pojazdów Miejskiego Centrum Opieki dla 

Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„Czy Zamawiający przychyli się do prośby wydłużenia terminu wyrabiania kart flota z 7 dni na 14 dni 

roboczych od dnia złożenia Wykonawcy zamówienia na karty flotowe w §3 ust. 1 wzoru umowy? 

Powyższe spowodowane jest Regulaminem Wydania i Użytkowania kart flotowych?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyli się do przedmiotowej prośby, co znajdzie odzwierciedlenie w zmodyfikowanym 

wzorze umowy, który będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego od godziny 

10:00. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„Czy Zamawiający przychyli się do zmiany zapisu §3 ust. 2-3 wzoru umowy w zakresie wystawiania 

faktur na: „Dokonane zakupy rozliczane będą za okresy rozliczeniowe od 1 do 15 dnia miesiąca oraz 

od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu 

rozliczeniowego”. W przypadku elektronicznych kart paliwowych powszechnie obowiązującymi 

okresami są 2 okresy wyszczególnione powyżej?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyli się do przedmiotowej prośby, co znajdzie odzwierciedlenie w zmodyfikowanym 

wzorze umowy, który będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego od godziny 

10:00. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„W odniesieniu do zapisu §3 ust. 3 wzoru umowy oraz informacji dotyczącej rozbijania faktur na 2, 

Wykonawca informuje, że do postępowania nie został dołączony załącznik do umowy dotyczący listy 

A i B pojazdów. Ponadto Wykonawca prosi o informację w jaki sposób należy dokonywać podziału 

faktur. Czy Wykonawca spełni warunek jeśli Zmawiający otrzyma 1 zbiorczą fakturę do której dodany 

będzie załącznik zawierający szczegółowe transakcje związane z zakupem produktów 

pozapaliwowych, zakupem paliw itp. zawierający: 



 
 
 
 
 

  

         

1) datę realizacji transakcji, 

2) miejsce zakupu, numer stacji 

3) rodzaj zakupionego produktu, 

4) ilość zakupionego paliwa w litrach, 

5) cenę 1 litra paliwa w złotych brutto, 

6) cenę oraz rodzaj zakupionych produktów pozapaliwowych lub usług 

7) numer karty paliwowej, 

8) Numer rejestracyjny pojazdu, 

9) Grupy towarowe określające zakupione towar, 

11) Stawka VAT, 

12) wartość upustu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga dwóch faktur, a samochody z listy A i B, których dotyczy zapis §3 ust. 3 wzoru 

umowy zostały wskazane w Rozdziale IV pkt. 2 SWZ. Do późniejszej umowy zostanie sporządzony 

załącznik obejmujący samochody Zamawiającego z ww. list.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 

„W związku z tym, że termin płatności od otrzymania nie funkcjonuje w oferowanym przez Wykonawcę 

systemie rozliczania, proponujemy modyfikację zapisu §3 ust. 5 umowy na termin 30 dni od daty 

wystawienia faktury VAT. 

Powyższe spowodowane jest obsługiwanym elektronicznym programem rozliczeniowym.  

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty wpłynięcia 

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 przychyli się do przedmiotowej prośby, co znajdzie odzwierciedlenie w zmodyfikowanym 

wzorze umowy, który będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego od godziny 

10:00. 

 

 

 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Wykonawca prosi o dodanie kolejnego ustępu 9 do §3 wzoru umowy o treści: 

„Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy 

dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. 



 
 
 
 
 

  

         

Niezależnie od powyższego,  w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma prawo 

zablokować wszystkie Karty Flotowe Zamawiającego,  aż do momentu zapłaty zaległości. Do czasu 

uregulowania należności Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart zablokowanych i skuteczne 

posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w ciągu 24 godzin od 

dnia otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych należności." 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyli się do przedmiotowej prośby, co znajdzie odzwierciedlenie w zmodyfikowanym 

wzorze umowy, który będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego od godziny 

10:00. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie do §6 ust. 6 wzoru umowy zapisu: „… po pozytywnym 

rozstrzygnięciu procedur reklamacyjnych występujących u Wykonawcy”. 

Wykonawca informuje, że po samym „stwierdzeniu” nie można naliczać kar umownych.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyli się do przedmiotowej prośby, co znajdzie odzwierciedlenie w zmodyfikowanym 

wzorze umowy, który będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego od godziny 

10:00. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie do §6 ust. 6 wzoru umowy pkt a) o 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.” 

 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyli się do przedmiotowej prośby, co znajdzie odzwierciedlenie w zmodyfikowanym 

wzorze umowy, który będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego od godziny 

10:00. 

 



 
 
 
 
 

  

         

Treść pytania:  

Pytanie 9 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie do §6 ust. 6 wzoru umowy pkt b) o treści: 

 „Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. 

brak prądu), modernizacji stacji, wyłączenia stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi. W 

przypadku wystąpienia w.w. zdarzeń, Zamawiający zobowiązuje się tankować na kolejnej stacji 

znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił kar 

finansowych.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyli się do przedmiotowej prośby, co znajdzie odzwierciedlenie w zmodyfikowanym 

wzorze umowy, który będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego od godziny 

10:00. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 

„Wykonawca prosi o dodanie kolejnego ust. 8 do §6 wzoru umowy o treści: „Wykonawca może 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą 

wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyli się do przedmiotowej prośby, co znajdzie odzwierciedlenie w zmodyfikowanym 

wzorze umowy, który będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego od godziny 

10:00. 

 


