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Zdzieszowice, 26.04.2021 r. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego 

 

 

Nr postępowania: 14/D/2021 

 

Nazwa postępowania: Dostawa paliw płynnych 

 

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 wraz z późn. zm.) – na podstawie art. 2 ust. 1 

pkt 1) Ustawy. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł. 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w trybie przetargu oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Pytanie 1: 

Wykonawca prosi o  dopisanie ust. 10 do §3 wzoru 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 dodał ust. 10 do §3, zgodnie z wnioskiem pytającego. 

 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji pdf drogą elektroniczną na 2 wskazane 

przez Zamawiającego adresy e-mail, dodając stosowny zapis do §3 wzoru umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w wersji pdf drogą elektroniczną. Zamawiający 

dodał ust. 11 do §3, o następującej treści: 

„Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną na następujące adresy 

mailowe: …………………” 

 

 

Pytanie 3: 

Wykonawca prosi o dopisanie kolejnego ustępu 6 do §5 wzoru umowy:  

„Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający 

zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dodał ust. 6 do §5, zgodnie z wnioskiem pytającego. 
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Pytanie 4: 

Wykonawca zwraca się z prośba o odpisanie kolejnego ustępu 7 do §6 wzoru umowy: 

„Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty 

kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę 

należnych kar umownych”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dodał ust. 8 do §6, zgodnie z wnioskiem pytającego. 

 

Pytanie 5: 

W odniesieniu do zapisu §6 ust. 1 lit. a) zachowując równość traktowania obu stron, 

Wykonawca prosi o nałożenie jednakowych kar dla Zamawiającego: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto 

wynikającej z §3 ust. 1 umowy”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dodał ust. 7 do §6, zgodnie z wnioskiem pytającego. 

 

Pytanie 6: 

Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §6 ust. 6 wzoru umowy na: „Za przyczyny za które ponosi 

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

stacji, wyłączenia, 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”. 

Wykonawca informuje, że w trakcie trwania umowy nie jest w stanie przewidzieć pewnych 

prac remontowych na stacjach paliw, a do 10 km od siedziby Zamawiającego posiada 2 stacje 

paliw. Wykonawca informuje, że daje możliwość korzystania ze wszystkich stacji paliw na 

terenie całego kraju w tym również 2 stacji do 10 km od swojej siedziby, zatem nie powinny 

być nakładane kary w przypadku np. braku zakupu paliw spowodowanej remontem lub 

wyłączeniem stacji, jeśli Wykonawca zapewnia inną stację również do 10 km oraz poza 

określony obszar tj. teren całego kraju. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował ust. 6 do §6, zgodnie z wnioskiem pytającego. 

 

Załączono skorygowaną treść załącznika nr 4 – wzór umowy. 

 

 

 

 

 

     Magdalena Traczyk  

 

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych 


