
 

 

 

Warszawa 08.10.2021 r. 

WAK.261.97.2021.DM.6 

 

WYKONAWCY 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywny zakup paliw, w systemie 

bezgotówkowym, do samochodów służbowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie  

 Nr sprawy WAK.261.97.2021 

 

Zamawiający, informuje że do prowadzonego postępowania wpłynęły w dniu 06 października 

2021 r. pytania od Wykonawców, Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia 

Zamawiającego: 

  

 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca prosi o ujednolicenie daty w zakresie podania potwierdzeń cen czy ma być to data 

04.10.2021 r. (rozdział IX lit a) zapytania ofertowego oraz pkt 2 formularza ofertowego – pod 

tabelą) czy też 01.10.2021 r. (Rozdział V lit d zapytania ofertowego) ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że poprawia datę w rozdziale V lit. d) na 04.10.2021 r. tym samym 

ujednolica daty wskazane w Rozdziale IX lit. a oraz Rozdziale V lit. d  

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający przychyli się do prośby zmiany przesłania potwierdzeń cen oraz modyfikacji 

tabeli na podanie średniej ceny z wybranej stacji paliw w mieście Warszawa tj. mającym 

główną siedzibę Zamawiającego ?   

Przy obecnym założeniu Zamawiającego należy podać min. po 1 stacji paliw w 6 miastach po 

3 rodzaje paliw, tj. Wykonawca musi przedłożyć 18 sztuk potwierdzeń cen paliw ze stacji. 

 Powyższa zmiana nie wniesie szczególnych zmian dla Zamawiającego, gdyż jest to 

wskazanie tylko i wyłącznie szacunkowej ceny na dany dzień, która nie przekłada się potem na 

bieżące transakcje, gdyż ceny niekiedy ulegają zmianom codziennie, a ułatwi Wykonawcy 

przygotowanie szybsze oferty. 

 

Odpowiedź: 



 

 

 

Zamawiający, informuje że zmienia sposób obliczenia ceny w następujący sposób:  w  celu  

obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wskaże cenę netto za  1  

litr danego paliwa na jednej wybranej stacji w Warszawie (do 5 km w linii prostej od siedziby 

Zamawiającego) i przedłoży potwierdzenia cen dla trzech rodzajów paliw (PB95, ON, LPG) 

dla  tej jednej wybranej stacji. 

Pytanie nr 3: 

W odniesieniu do pkt 2 formularza ofertowego, w którym Zamawiający ceny odnosi do wykazu 

stacji paliw, prosimy o wyjaśnienia czy Wykonawca mając więcej niż 1 stację paliw w 

wybranych przez Zamawiającego miastach ma przesłać wszystkie stacje paliw ze wskazanych 

miast czy też po min. 1 stacji paliw aby spełnić warunek wskazania cen, gdyż posiadając sieć 

stacji paliw i np. kilkadziesiąt stacji na terenie Warszawy nie jesteśmy w stanie przesłać tylu 

potwierdzeń cen. Zatem prosimy o wyjaśnienia oraz w nawiązaniu do poprzedniego pytania 

prosimy o modyfikację  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty potwierdzenie cen na wybranej   

stacji, zgodnie z przedstawioną ofertą oraz przedstawienia wykazu stacji znajdujących się w 

miastach: Warszawa, Płock, Siedlce, Radom, Ostrołęka, Ciechanów. 

Pytanie nr 4 : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wyrabianie kart flotowych na okres 14 dni 

roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania do Wykonawcy ? Rozdział X lit b postanowień 

umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wyrabiania kart flotowych na okres 14 dni 

roboczych od daty złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.  

Pytanie nr 5 : 

Czy Zamawiający  dokona zmiany terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT Rozdział 

X lit e postanowień umowy.  

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty 

dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu 

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin liczony od dnia wystawienia faktury 

jest terminem konkretnym i jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury 

noty korygującej do terminu zapłaty. 

Odpowiedź: 

Zamawiającym informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności faktury na liczoną 

od dnia jej wystawienia.  

Pytanie nr 6 : 



 

 

 

W odniesieniu do zapisu Rozdział X lit h postanowień umowy, prosimy o wskazanie 2 adresów 

e-mail, na które Wykonawca mógłby przesyłać faktury w wersji elektronicznej  w formacie pdf. 

Odpowiedź: 

Zamawiając informuje, iż wszelkie dane niezbędne do podpisania umowy z wybranym 

Wykonawcą zostaną uzupełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty 

Pytanie nr 7: 

Wykonawca prosi o dodanie zapisu do projektu umowy: „Jeżeli Zamawiający nie dokona 

zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia oraz 

wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. Niezależnie od 

powyższego,  w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma prawo zablokować 

wszystkie Karty Flotowe Zamawiającego,  aż do momentu zapłaty zaległości. Do czasu 

uregulowania należności Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart zablokowanych i 

skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w 

ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty 

zaległych należności. " 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dodaje do istotnych postanowień umowy Rozdział X lit. s zapis: 

„Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za 

każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania 

należności.” 

Zamawiający nie wyraża zgody  na zaproponowany przez Wykonawcę zapis: 

„Niezależnie od powyższego,  w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma 

prawo zablokować wszystkie Karty Flotowe Zamawiającego,  aż do momentu zapłaty 

zaległości. Do czasu uregulowania należności Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart 

zablokowanych i skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart 

Flotowych nastąpi w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia 

dokonania zapłaty zaległych należności.”, 

   

Pytanie nr 8: 

W nawiązaniu do zapisu Rozdział X lit i-j w celu zachowania zasady równości obu stron, 

prosimy o zastosowanie jednakowego zapisu dot. kar również dla Zamawiającego, gdyż projekt 

zawiera wyłącznie nałożone kary finansowe dla jednej strony – Wykonawcy.  

Ponadto prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu o treści: „Za przyczyny za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. brak prądu), modernizacji 

stacji, wyłączenia stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi. W przypadku 

wystąpienia w.w. zdarzeń, Zamawiający zobowiązuje się tankować na kolejnej stacji 



 

 

 

znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił 

kar finansowych”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dodaje do rozdziału X lit. t  - istotne postanowienia umowy zapis: 

„Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się przyczyn 

niezawinionych w wyniku działania siły wyższej i w postaci: modernizacji stacji, wyłączenia 

stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi. W przypadku wystąpienia w.w. zdarzeń, 

Zamawiający zobowiązuje się tankować na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby 

Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił kar finansowych  

Pytanie nr 9: 

Wykonawca prosi o dodanie kolejnego zapisu do Rozdziału X lit r projektu umowy o treści: 

„Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający 

zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dodaje zapis do istotnych postanowień umowy - Rozdział X lit. u, 

o treści: 

„Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający 

zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż dwa miesiące pod warunkiem uprzedniego 

pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę.” 

Pytanie nr 10: 

Wykonawca prosi o dodanie zapisu do projektu umowy: „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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż postępowanie szkodowe będzie prowadzone  w trybie przepisów 

Kodeksu Cywilnego. Regulacje rzeczonego kodeksu regulują również szczegółowo kwestie 

reklamacji. Stąd nie zachodzi konieczność doregulowywania tej kwestii w formie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego  



 

 

 

 

Pytanie nr 11: 

Wykonawca zwraca się z prośbą usunięcia zapisu Rozdział XI lit. f zapytania ofertowego. Zakaz 

cesji niesienie za sobą podwyższone ryzyko wystąpienia problemów z płynnością finansową, w 

związku z tym Wykonawca nie akceptuje takiego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu Rozdziału XI lit. f zapytania 

ofertowego.  

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zapis ten umożliwia dokonywanie cesji 

wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji umowy, po wcześniejszym 

uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Pytanie nr 12: 

W odniesieniu do Rozdziału X istotnych postanowień umowy lit. r pkt 3, prosimy o rozszerzenie 

i wyjaśnienie ogólnego sformułowania: „innych rażących uchybień”, co Zamawiający ma na 

myśli lub usunięcie zapisu 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że usuwa zapis z Rozdziału X istotnych postanowień umowy lit. r pkt 

3 o treści: innych rażących uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania umowy. 

 

 

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część Zapytania Ofertowego. 

Zamawiający załącza zmodyfikowany  wzór formularza ofertowego zgodnie z udzielonymi 

odpowiedziami. 

Pozostałe zapisy w Zapytaniu Ofertowym pozostają bez zmian. 

 


