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INFORMACJA 

                                                                                                  dla  

WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Bezgotówkowy bieżący zakup oleju 

napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 za pomocą elektronicznych kart paliwowych, do 

zbiorników pojazdów należących do Komendy Miejskiej Paostwowej Straży Pożarnej w Legnicy” 

 

 

 

Pytanie 1: 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu  (wzór umowy par 3ust 1) - informujemy, że 
Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach, 
umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. 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 modernizowanej lub wyłączonej ze sprzedaży (w okresie realizacji 
umowy może zaistnieć ewentualność jej modernizacji – dostosowanie standardu do 
wymogów Unii Europejskiej)? Dlatego proponujemy następujący zapis „ Wykonawca 
zapewni Zamawiającemu dostęp do stacji paliw w całym okresie realizacji zamówienia 
według załącznika nr 1 – lista stacji paliw akceptująca karty Wykonawcy”. 
 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w par.3 ust.1 wzoru umowy SIWZ. Akceptujemy 
zapis  „ Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do stacji paliw w całym okresie 
realizacji zamówienia według załącznika nr 1 – lista stacji paliw akceptująca karty 
Wykonawcy”. 
 
Pytanie 2 
Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu (wzór umowy par 3 ust 1) – od drugiego zdania do 
końca – ponieważ, nie ma zastosowania u Wykonawcy. 
 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Dopuszczamy usunięcie zapisu w par.3 ust.1 „Wykonawca zobowiązuje się także do 
zapewnienia tankowanie pojazdów Zamawiającego poza kolejnością pojazdów znajdujących 



się na stacji paliw w przypadku sytuacji kryzysowych wynikających z działań ratowniczo-
gaśniczych.” 
 
Pytanie 3 
Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu, ponieważ zapis jaki zastosował Zamawiający nie 
ma zastosowania u Wykonawcy ( wzór umowy paragraf 4 ust 4 i 5). 
 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu jaki zastosowała w par. 4 ust. 4 i 5 wzoru umowy. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy par 6 ust 5 drugie 
zdanie),proponuję brzmienie następującego zapisu „Faktury za transakcje wystawiane będą 
w dwóch okresach rozliczeniowych. Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go 
do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę 
sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zapis „Faktury za transakcje wystawiane będą w dwóch okresach 
rozliczeniowych. Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15 dnia miesiąca 
i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się 
ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 
 
Pytanie 5 
Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu (wzór umowy par. 6 ust. 5 ostatnie zdanie) 
proponuję usunąć, gdyż Wykonawca wystawia faktury po zakończeniu danego okresu 
rozliczeniowego. Wystawienie faktury przez zakończeniem okresu rozliczeniowego 
spowoduje, że faktura nie obejmie  tankowań dokonanych w dwóch ostatnich dniach okresu 
rozliczeniowego. 
Ponadto Ostatnia faktura w roku kalendarzowym winna być wystawiona i doręczona do 
siedziby Zamawiającego na dwa dni robocze przed końcem roku” – nie ma zastosowania u 
Wykonawcy. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zapis zaproponowany przez Wykonawcę w par. 6 ust.5 (ostatnie  
zdanie) 
 
Pytanie 6 
Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu, ponieważ jest powtórzony (wzór umowy par 7 ust 
2,3 i 4) 
 
Wyjaśnienie Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu, ponieważ powtórzony jest w par.7 
ust.2,3,4. 
 
Pytanie 7 
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.) ? 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Akceptujemy taryfikator za karty paliwowe. 
 



 
 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w 
postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy,  pod warunkiem, że 
nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ? ( par 11 ust 4) 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do właściwej  umowy załącznika w postaci 
Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy,  pod warunkiem, że nie są one 
sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ? ( par 11 ust 4) 
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