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STRONA INTERNETOWA 

 

 

Wyjaśnienia Nr 1 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawie oleju 

napędowego oraz benzyny bezołowiowej. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, z późn. 

zm), przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią. 

 

1. Zapytanie Wykonawcy: § 2 ust. 3 – obecnie obowiązującym aktem prawnym dot. Wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 

1058), proponuję zmianę słów w nawiasie. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść zapisu w nawiasie. 

 

2. Zapytanie Wykonawcy: § 3 ust 3a – treść zapisu do usunięcia, ponieważ Wykonawca nie jest w 

stanie spełnić tego żądania oraz § 3 ust. 6. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisu. 

 

3. Zapytanie Wykonawcy: § 4 pkt 5 i 6 - treść zapisów do usunięcia, nie mają zastosowania u 

Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do udokumentowania Zamawiającemu zmian cen 

paliw przez producenta, a wzrost cen paliw może być wyższy niż ogłoszony przez producenta, gdyż 

doliczana jest przecież marża handlowa. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są 

dokonywane przez Wykonawcę wg cen detalicznych brutto (cena z pylonu) obowiązujących na 

danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji. Ponadto ceny za produkty 

paliwowe mogą być różne w każdym dniu, zależy to od warunków tynkowych oraz mogą być także 

różne na każdej stacji paliw Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisu. 

 

4. Zapytanie Wykonawcy: § 5 pkt 1 – treść zapisu do zmiany, propozycja zapisu: „Rozliczenie za 

pobrane paliwo przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur wystawianych 

przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Strony ustalają następujące 

okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego 

dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonywanych 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 rabat cenowy dla paliw”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. 

 

5. Zapytanie Wykonawcy: § 7 proponuję dodać kolejny ustęp o następującej treści: "Niezależnie 

od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej 

wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 

umownych". 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie kolejnego ustępu. 



 

6. Zapytanie Wykonawcy: Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty 

paliwowe: 

  * 10 zł netto za kartę nową 

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

danych etc.) ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

7. Zapytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej 

umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy ? 

(wzór umowy § 12 ust 6) proponuję zapisać, że w zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się 

postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że 

nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
 

 

                                                                                                                           Prezes Zarządu 

                                                                                     mgr Marek Drożdż 
 

 


