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Zdzieszowice, 21.05.2019 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego 

 

Nr postępowania: 18/D/2019 

 

Nazwa postępowania: Dostawa paliw płynnych 

 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT ?  

(§3 ust. 5 wzoru umowy) ? 

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarcze-

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

tury do siedziby Zamawiającego. Termin liczony od dnia wystawienia faktury jest terminem konkret-

nym i jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury noty korygującej do terminu 

zapłaty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści umowy w §3 ust. 5 z: 

„Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, 

w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.” 

na: 

„Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, 

w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.” 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca prosi o dokonanie modyfikacji zapisów §4 ust. 2-8 wzoru umowy na: „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”. 

Ponadto informujemy, że nie ma potrzeby przesyłania Zamawiającemu świadectw jakości paliw, gdyż 

są one dostępne na każdej stacji paliw Wykonawcy na terenie całej Polski do wglądu dla Zamawiają-

cego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści umowy w §4 ust. 2-8 z: 

2. „W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający sporządzi w ciągu 7 dni od daty 

pobrania paliwa, protokół reklamacyjny, w wyniku którego Wykonawca zobowiązany będzie do 

niezwłocznego dostosowania jakości paliwa do parametrów zgodnych z obowiązującymi normami. 

3. Wykonawca jest obowiązany do dołączenia do dostawy na żądanie Zamawiającego stosownego  

świadectwa jakości, dostarczonego paliwa w oryginale lub kserokopii. Badania dostarczonego 

paliwa winny być przeprowadzone nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą. 
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4. W przypadku niepewności co do jakości dostarczonego paliwa, podczas pobierania próbek lub gdy 

w trakcie eksploatacji pojazdów nastąpią awarie układu zasilania (szczególnie w okresie zimy), 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli jakości dostarczonego paliwa 

poprzez wykonanie, na koszt i po uprzednim zawiadomieniu Wykonawca, badań w niezależnym 

laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. 

5. W przypadku stwierdzenia w badaniach laboratoryjnych rozbieżności między parametrami 

dostarczonego paliwa a przedstawionymi w ofercie wzorcowymi parametrami obowiązującymi dla 

każdej dostawy: 

a) cała dostawa paliwa, z której pochodziła zbadana próbka, zostanie uznana za niezgodną 

z zamówieniem, o czym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, 

b) w przypadku gdy kara umowna nie pokryje kosztów związanych ze złą jakością paliwa ( w 

tym, wymiana paliwa w zbiornikach pojazdów, wymiana filtrów paliwowych, koszty przestoju 

pojazdów Zamawiającego, inne koszty wynikające ze złego paliwa) pozostałe koszty pokrywa 

Wykonawca, 

6. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w dostarczanym paliwie w trakcie przyjmowania 

dostawy: 

a) pracownik stacji paliw natychmiast wstrzyma czynność tankowania,  

b) pracownik stacji paliw i przedstawiciel Zamawiającego zamieszczą informacje o tym fakcie  

w protokole komisyjnego pobrania próbek, którego kopie natychmiast przekażą 

Zamawiającemu faksem lub elektronicznie, 

c) za dostawę zanieczyszczonego paliwa faktura VAT nie zostanie wystawiona, 

d) w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu, o którym mowa wyżej, Wykonawca 

dostarczy paliwo o właściwych parametrach i we właściwej ilości. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienie szkody wynikłej z naruszenia obowiązków 

wynikających z  postanowień niniejszego paragrafu, w tym ze złej jakości dostarczonego paliwa. 

8. Powyższe nie wyklucza roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.” 

Na: 

„ 2. 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” 
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Pytanie 3: 

Wykonawca prosi o dopisanie zapisu do §6 ust. 1 wzoru umowy:  „Za przyczyny za które ponosi od-

powiedzialność Wykonawca nie uważa się remontu stacji, dostaw paliwa na stację, awarii” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do postępowania dodaje zapis w §6 ust. 

5: „Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się dostaw paliwa na stację, 

awarii” 

Zamawiający nie dodał zapisu odnośnie remontu stacji z uwagi, że są to prace planowane –zakres oraz 

czas jego trwania jest z góry przewidziany przez Wykonawcę 

 

 

 

 

Zamówienie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień w Spółce 

WiK Zdzieszowice oraz kodeksu cywilnego. 


