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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Zakup oleju napędowego, etyliny i gazu dla 

pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zwoleniu”. 

Numer ogłoszenia o zamówieni 163505 – 2013 z dnia 17.08.2013r. 

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  

z późniejszymi zmianami), wyjaśniam, co następuje:  

 

Pytanie 1 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisów w umowie w par. 1 ust. 3 poprzez zastąpienie norm 

jakościowych na obowiązek przestrzegania norm wynikających z przepisów rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz.U. 2008, nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmieni treść zapisu par. 3 ust. 1 na wyżej podany, na etapie podpisania umowy 

z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 

Pytanie 2 

Proszę o zmianę  w umowie w par. 2 numeracji ustępów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający poprawi w umowie numerację ustępów w par. 2, na etapie jej podpisania z 

wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 

 

Pytanie 3 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania w umowie w par. 4 ust. 2 zapisu, proponuję po 

słowach: "ceny paliwa obowiązującej w danym dniu" dopisać słowa: "na danej stacji paliw 

Wykonawcy w momencie tankowania" ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzuje zapis par. 4 ust. 2 poprzez dopisanie po słowach "ceny paliwa 

obowiązującej w danym dniu" słowa: "na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie 

tankowania". Powyższe zostanie wprowadzone na etapie podpisania umowy z wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 

Pytanie 4 

Czy istnieje możliwość w umowie w par. 4 ust.4 zmiany sformułowania: "dokumenty WZ" na 

słowa: "zbiorcze zestawienia transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym", gdyż 

dowód wydania tj. wydruk z terminala nie zawierają ceny brutto z uwzględnieniem upustu, 

natomiast te dane są podane w zbiorczym zestawieniu transakcji, stanowiącym załącznik do 

faktury? Ponadto proszę o doprecyzowanie poprzez zmianę słów: "marży podanej" na słowa: 

"upustu podanego". Wykonawca informuję, iż dysponuje możliwością złożenia oferty, jednak  

dotyczy ona bezgotówkowego zakupu paliw na podstawie karty mikroprocesorowej. 

Wykonawca nie prowadzi sprzedaży bezgotówkowej na podstawie dokumentów WZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmieni zapis par. 4 ust. 4 poprzez dopisanie po słowach "dokumenty WZ" 

słowa: " lub zbiorcze zestawienia transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym” 

oraz zmieni słowa "marży podanej" na słowa: "upustu podanego". Powyższe zostanie 

wprowadzone na etapie podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

 

 

Pytanie 5 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania w umowie w par. 4 ust.5 treści zapisu, proponuję: 

"Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca 

kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży 

uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał 

faktury za zakupione przez Zamawiającego paliwa w danym okresie rozliczeniowym po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ostatniego 

dnia przyjętego okresu rozliczeniowego. Do każdej faktury zostanie dołączone zbiorcze 

zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców 

Zamawiającego."? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmieni zapis par. 4 ust. 5 na wyżej podany, dodatkowo po słowach „Do każdej 

faktury zostanie dołączone” dopisze słowa „dokumenty WZ lub”. Powyższe zostanie 

wprowadzone na etapie podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

 

 

 

 

Pytanie 6 

Czy istnieje możliwość skrócenia terminu płatności z 30 dni na 21 od dnia wystawienia 

faktury zawartego w umowie par. 4 ust. 6?  Biorąc pod uwagę zadeklarowane ilości paliw 

przedstawione w siwz oraz wewnętrzne procedury Wykonawcy, nie możemy spełnić 



wymagań Zamawiającego i zaproponować termin płatności 30 dni od daty wystawienia 

faktury.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmieni zapis par. 4 ust. 5  w części dotyczącej terminu płatności z 30 na 21 dni. 

Powyższe zostanie wprowadzone na etapie podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 

Pytanie 7 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisów w umowie w par. 5 ust.3 - ust.6, 

proponuję: "W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od 

obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być 

złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: ………..@......................, 

która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz 

żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy 

termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W 

przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w 

szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy 

reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania 

reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego 

szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za 

naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje 

utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u 

Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej."? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę paragrafu 5 ust. 3. Tak sformułowany zapis ma na 

celu ochronę Zamawiającego przed „unieruchomieniem” pojazdów przez wydłużającą się 

procedurę rozpatrywania reklamacji. 
 
 

Pytanie 8 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisów umowy w  par. 7 ust. 1 tak, aby podstawa kary 

naliczana  była od niewykorzystanej wartości przedmiotu umowy, od której następuje 

odstąpienie ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów paragrafu 7 ust. 1.  
 

Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści 
umowy  regulaminu Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart / nazwa wykonawcy / w 
zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

/---/Burmistrz Zwolenia 


