
1 

ZP/1/2021                                                                                            Dęblin, 23 marca 2021 r. 
 

 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/1/2021 prowadzonego 

 w trybie podstawowym na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w systemie kart 

 flotowych lub równoważnym” 

 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 219 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
Zamawiający, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., informuje o wpłynięciu 
zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (pisownia oryginalna) oraz 
udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym: 

 
Pytanie nr 1: 
W odniesieniu do zapisów SWZ, informuję, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa 
na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart 
paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie Zamawiającego co do stacji paliw. Czy 
Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub 
wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy 
położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy 
może zaistnieć taka ewentualność)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy i podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający w § 1 ust. 7 projektu umowy doda na końcu zdania wyjątek od 
dyspozycyjności: „za wyjątkiem czasu przejściowego wyłączenia stacji paliw z powodu awarii 
systemu jej obsługi lub dostawy paliwa? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis § 1 ust. 7 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ). 
 
Pytanie nr 3: 
W przypadku kiedy Zamawiający posiadałby karty paliwowe i byłaby możliwość autoryzowania 
tychże kart na poczet nowej umowy, bez konieczności fizycznego wydawania nowych kart, 
Zamawiający wyraziłby zgodę na takie działanie ? Pytanie dotyczy zapisu SWZ i projektu 
umowy 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i zmienia zapis SWZ rozdział 5 pkt 16 oraz 
§ 1 ust. 10 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie: 
„Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przekaże Zamawiającemu 25 kart flotowych lub równoważnych dokumentów. 
Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających 
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w tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy).Wykonawca nie musi wydać Zamawiającemu 
nowych kart flotowych lub dokumentów równoważnych w przypadku, gdy Zamawiający 
posiada karty flotowe lub równoważne dokumenty i istnieje możliwość ich autoryzowania na 
poczet nowej umowy.” 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający doprecyzuje termin realizacji/wydania kart poprzez dodanie w SWZ 
i projekcie umowy po zwrocie „7 dni” słowa „roboczych”? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisów w SWZ oraz 
wzorze umowy (Załączniku nr 4 do SWZ), które otrzymują nowe brzmienie: 
 
SWZ rozdział 5 pkt 16 oraz § 1 ust. 10 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ): 
„Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przekaże Zamawiającemu 25 kart flotowych lub równoważnych dokumentów. 
Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających 
w tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku kiedy Zamawiający posiada karty 
flotowe lub równoważne dokumenty i istnieje możliwość ich autoryzowania na poczet nowej 
umowy to Wykonawca nie musi wydać Zamawiającemu nowych kart flotowych lub 
dokumentów równoważnych”. 
 
SWZ rozdział 5 pkt 18 oraz § 1 ust. 12 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ): 
„Wykonawca w ramach wynagrodzenia wyda Zamawiającemu dodatkowe karty paliwowe lub 
równoważne dokumenty w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od przekazania przez 
Zamawiającego wykazu zapotrzebowania na karty lub równoważne dokumenty, w przypadku 
zmiany danych rejestracyjnych samochodów oraz w przypadku konieczności zwiększenia 
przez Zamawiającego ilości posiadanych kart paliwowych lub równoważnych dokumentów. 
Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających 
w tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy).” 
 
SWZ rozdział 5 pkt 20 oraz § 1 ust. 14 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ): 
„Wykonawca wystawi Zamawiającemu nową kartę lub równoważny dokument w miejsce 
utraconej lub zniszczonej w ciągu maksimum 7 dni roboczych od momentu złożenia wniosku 
o wydanie nowej karty lub równoważnego dokumentu. Przez dni robocze należy rozumieć dni 
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających w tych dniach dni ustawowo wolnych 
od pracy).W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia opłaty za wydanie 
nowej karty lub równoważnego dokumentu, zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy.” 
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający doprecyzuje zapis w § 3 ust. 3 wzoru umowy przez wskazanie: ”Rozliczenie 
za zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur, 
wystawianych przez Dostawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie 
z przepisami podatkowymi. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 
do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za 
datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.”? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 1 ust. 10 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), który otrzymuje 
nowe brzmienie: „Wystawianie faktur odbywać się będzie maksymalnie dwa razy w miesiącu. 
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.” 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający w § 6 ust. 1 wzoru umowy dokona zmiany naliczania kary na 10% 
wynagrodzenia netto za część szacunkowej ilości zamówionego paliwa wskazanej w § 1 
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ust. 2, która nie została sprzedana Zamawiającemu wskutek odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis § 6 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ). 
 
Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający w 6 projektu umowy doda zapis adekwatny do wskazanego w § 6 ust.1, przy 
czym działający na korzyść Wykonawcy, zapewni to zachowanie zasady symetrii stron 
umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu do wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ). 
 
Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający w § 6 ust. 3 wzoru umowy doda na końcu limit odpowiedzialności 
Wykonawcy za naruszenia Umowy do wysokości wynagrodzenia za szacunkową ilość 
zamówionego paliwa, która nie została sprzedana Zamawiającemu z winy Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis § 6 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ). 
 
 
 
Powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące 
przy składaniu ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREZES ZARZĄDU 

 

Tomasz Bobrowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: A. Wojczuk 


