
Grudziądz, dnia 12.09.2019 r. 

  

         Wszyscy Wykonawcy    
         
 
 
ZP – 1948/19 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego (znak sprawy: T/1/PN/19). 

 
 

W związku z wpłynięciem od  Wykonawcy  następujących  zapytań, Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 

 
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej 

przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni 
roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu 
umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana 
danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 
*    0 zł netto za kartę nową, 
*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy 
* 0 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych 
danych etc.), 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupów paliwa w formie 
bezgotówkowej przy użyciu kart  paliwowych. 
 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w formularzu „OFERTA” poprzez dodanie                    
w pkt 2 po słowach: „wynoszącym…. Zł” słowa: „brutto”? Rabat naliczany jest od ceny brutto. 
Odp. Tak, Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza oferty, pkt. 2 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
„2. Deklarujemy stały rabat kwotowy wynoszący .................. zł brutto od ceny obowiązującej               
w naszej stacji paliw w dniu sprzedaży. Rabat ten został uwzględniony w cenie naszej oferty.   
W załączeniu zmodyfikowany formularz oferty.  
       

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w SIWZ rozdz. XII pkt 1 poprzez wskazanie 
ceny z dnia 15.09.2019? Wykonawca, aby dostarczyć ofertę na czas musi przekazać ją do 
wysyłki w dniu 16.09.2019 r. przez co nie będzie mieć pełnego obrazu cen obowiązujących w 
tym dniu. 
Odp.  Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ.  
 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość   zaakceptowanie jednego z dwóch wariantów.? 
Wariant I tzw. cała sieć – „Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę wynikać będzie z 
ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny obowiązującej na danej stacji Wykonawcy w 
dniu tankowania pomniejszony o zaproponowany przez Wykonawcę opust (brutto), który będzie 
stały przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca posiada możliwość zakupu paliw na 
każdej stacji należącej do Wykonawcy”. 
Wariant II tzw.  TLS – „Ceną jednostkową za 1 litr oleju napędowego jest obowiązująca w dniu 
zakupu cena hurtowa ogłoszona na stronie internetowej (nazwa Wykonawcy) powiększona o 
stały narzut na stacji paliw nr …. znajdującej się w miejscowości……przy ulicy ……”(jest to 
wybrana przez Zamawiającego stacja paliw).   



TLS - Twoja Lokalna Stacja to 1 stacja wybrana spośród wszystkich dostępnych stacji 
Wykonawcy. Program „Twoja Lokalna Stacja” jest ofertą skierowaną do Zamawiającego, który 
deklaruje zakupy wyłącznie ON w wysokości minimum 10 000 l miesięcznie na jednej wybranej 
stacji paliw. W ramach oferty „Twoja Lokalna Stacja” cena tankowania naliczana jest nie na 
podstawie ceny pylon, a na bazie SPOT (ceny hurtowej nazwa Wykonawcy) publikowanej na 
stronie internetowej www.orlen.pl, powiększonej o stały narzut zaproponowany Zamawiającemu 
i wpisany do umowy. Cena płacona przez Zamawiającego na „Twojej Lokalnej Stacji” będzie 
zatem uzależniona od wysokości SPOT w danym dniu. Ograniczenie to nie dotyczy pozostałych 
paliw. Będą one kupowane w całej sieci stacji paliw, natomiast ceny zostaną naliczone według 
ceny z danego dnia dokonanej transakcji na danej stacji pomniejszony o opust zaproponowany w 
ofercie przetargowej.? 
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 

 
Zapytania do Ogólnych warunków umowy pkt XVI SIWZ: 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w pkt 1 poprzez zastąpienie ostatniego 
zdania proponowaną treścią: ,, Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji 
dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego.” i zaakceptuje poniższy 
sposób ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych ? 
„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru 
transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. 
dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie 
wydrukiem z terminalu. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich 
zawartych i otrzyma jego egzemplarz.” 
Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, 
w związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. Poprawność dokonanej 
transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”. 
Ponadto Wykonawca informuje, że załącznik do faktury  stanowiący jej integralną część zawiera 
wykaz  wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne 
karty paliwowe , t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe 
brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw 
(towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed 
opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto)  po opuście. 
Odp. Zamawiający  nie dopuszcza zaproponowanego sposobu rozliczeń ilości zakupionego 
paliwa z zastosowaniem transakcji bezgotówkowych 
 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 3 poprzez zmianę pierwsze zdanie  słowa:  
,,…u Wykonawcy w dniu dostawy’’ na proponowaną : ,,.. na danej stacji paliw Wykonawcy w 
momencie realizacji transakcji”.? 
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 

 
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 3 drugie zdanie  i zaakceptuje następujące 

okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego 
dnia miesiąca kalendarzowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po 
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w 
danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 
rozliczeniowego.”? 
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 
 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zmianę zapisu pkt 3 drugie zdanie  poprzez zaakceptowanie 
terminu płatności  30 dni od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu 
rozliczeniowego.? 



W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty 
dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu 
faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku 
występujących przeterminowań. 
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość 
otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) 
wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.   
E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te      
same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura 
umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu. 
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 

 
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w pkt 3 czwarte i piąte zdanie, 

ponieważ nie ma zastosowania u Wykonawcy.? 
W przypadku braku płatności Wykonawca dokonuje blokady kart natomiast po uregulowaniu 
płatności i zaksięgowaniu na koncie karty są odblokowywane. 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 
 

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej, o 
której mowa w pkt 4 ust. 1 pkt 1) :  przypadków awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw 
oraz przyjęcia paliwa na stację paliw? 
Odp. Nie,  Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 
 

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w pkt 4 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz pkt 4 ust. 2 z: 
„30% wartości netto umowy” na: „10% niezrealizowanej części wartości umowy”? 
Odp. Nie,  Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 
 

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w pkt 4 ust. 2 poprzez zaakceptowanie 
zmniejszenia kary umownej do 1%? 
Odp. Nie,  Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 
 

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w pkt 4 ust. 2 poprzez dodanie zdania: 
„Dostawa towaru z wadami jakościowymi musi zostać zgłoszona w procesie reklamacyjnym 
Wykonawcy oraz potwierdzona przez akredytowane laboratorium po przeprowadzeniu badania 
próbek paliwa”? 
Odp. Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. 
 

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w pkt 4 zapisu o treści: 
„W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 
10% wartości niezrealizowanej części umowy.”? 
Zapis ten gwarantuje równomierne ukształtowanie zasady odpowiedzialności Stron umowy. 
Odp. Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. 
 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego zdania w  pkt. 4 o następującej treści:,, 
Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 
umownej  wystawi na rzecz drugiej Strony  notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych 
kar umownych.’’? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. 
 
 
 



16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w pkt 4 zapisu 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”. 
Odp. Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. 
 

17. Czy Zamawiający doda do umowy kolejny punk zawierający następującą treść oraz klauzulę 
informacyjną Wykonawcy jako załącznik: 
„Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora 
danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez 
Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej 
umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione 
zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej 
umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony 
poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej, która znajduje się poniżej, przy 
jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.”? 
Odp.  Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie  pkt. XVI Ogólne warunki umowy poprzez 
dodanie w ppkt. 10. Klauzula informacyjna następującej treści: 
„Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora 
danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez 
Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej 
umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe 
udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją 
niniejszej umowy”. 

 
18. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego 

warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami 
SIWZ, który stanowiłby integralną część Umowy? 
Odp. Zamawiający  nie dopuszcza zaproponowanego sposobu rozliczeń ilości zakupionego 
paliwa z zastosowaniem transakcji bezgotówkowych. 
 

19. Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania kart paliwowych, służących do 
dokonywania bezgotówkowych transakcji na stacji? Karty zabezpieczone są kodem PIN, który 
znany jest pracownikowi tankującemu pojazd. Mogą być wystawione na numery rejestracyjne 
pojazdu lub imię i nazwisko osoby dokonującej transakcji. Na karcie dostępne będą paliwa 
określone przez Zamawiającego a po zakończeniu okresu rozliczeniowego zostanie Państwu 
przedstawiona zbiorcza faktura VAT, zawierająca szczegółowe zestawienie transakcji 
dokonanych w tym okresie. Jako potwierdzenie dokonania transakcji pracownik Zamawiającego 
otrzymuje pokwitowanie zawierające dane dotyczące tankowania. 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupów paliwa w formie 
bezgotówkowej przy użyciu kart  paliwowych. 
 



20. Czy Zamawiający doprecyzuje zapisy SIWZ rozdział III oraz XVI, dotyczące normy paliwa? 
Informuję, że oferowany olej napędowy winien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (Dz. U. 2015 /1680) oraz odpowiednią normę: PN-EN 590+A1:2017-06 
Odp. Zamawiający doprecyzowuje: 

 w pkt. III  SIWZ zapis: „Oferowany olej napędowy musi spełnić Polską Normę PN – EN 
590:2013”  
na następujący: 

                           „Oferowany olej napędowy musi spełnić Polską Normę PN – EN 590 +A1:2017-06” 
 w pkt. XVI. 1 SIWZ zapis: „Dostarczany olej napędowy musi spełnić Polską Normę PN – 

EN 590:2013” 
na następujący: 

            „Dostarczany olej napędowy musi spełnić Polską Normę PN – EN 590 +A1:2017-06” 
 

21. Czy Zamawiający zaakceptuje rozliczanie dwa razy w miesiącu? Proponuję aby okresy 
rozliczeniowe trwały od 1 do 15 i od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa 
się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 
 

22. Czy Zamawiający zaakceptuje e-fakturę wystawianą po zakończeniu każdego okresu 
rozliczeniowego? 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 
 

23. Czy Zamawiający dopuści możliwość przeprowadzenia procesu reklamacji (rozdział XVI pkt. 4 
ust. 2) w przypadku podejrzeń Zamawiającego co do jakości paliwa? 
Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania              
i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. 
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dostarczona partia paliwa jest złej jakości, 
Wykonawca zleci badanie próbek przez uprawnione laboratorium. 
W przypadku potwierdzenia jakości paliwa nie odpowiadającej normom dla paliw ciekłych, 
Wykonawca pokryje koszty badań laboratoryjnych oraz poniesione przez Zamawiającego 
koszty związane z naprawą pojazdów uszkodzonych  w wyniku zakupu reklamowanego paliwa. 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 
 
  W załączeniu: 

 zmodyfikowany formularz oferty. 
 
 
 
 

 


