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Zdzieszowice, 18.05.2022 r. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści przetargu 

 

 

Nr postępowania: 19/D/2022 

 

Nazwa postępowania: Dostawa paliw płynnych 

 

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019 poz. 2019 wraz z późn. zm.) – z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia nie 

przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) Pzp. 

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 informuje, że do 10 km posiada wyłącznie 1 stację paliw. Czy Zamawiający 

wydłuży wymóg dysponowania stacjami z 10 km na 12 km lub uzna za spełniony warunek 

dysponowania stacjami paliw w trakcie trwania umowy jeśli w przypadku ewentualnej modernizacji lub 

wyłączenia ze sprzedaży stacji paliw w Zdzieszowicach, awarii systemu obsługi, przyjęcia paliwa na 

stacji paliw, awarii systemu obsługi będzie dokonywał transakcji na kolejnej stacji paliw położonej 

najbliżej siedziby Zamawiającego niezależnie od zakresu km i godzin otwarcia? 

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

całego kraju. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 5.1.3. Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

(…), jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej jedną stację paliw w odległości nie większej 

niż 10 km od siedziby Zamawiającego (…). W związku z powyższym Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie zmienia wymogu dotyczącego odległości stacji paliw od swojej siedziby. 

 

Pytanie nr 2 

 W nawiązaniu do pytania nr 1 Wykonawca prosi o dodanie zapisu do §2 ust. 4 wzoru 

umowy o treści: „…oraz w sieci stacji paliw Wykonawcy na terenie całego kraju”.  

Wykonawca informuje, że umożliwia dokonywanie transakcji Zamawiającemu na wszystkich 

stajach paliw, które oferuje Wykonawca na terenie całego kraju. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił treść zapisu §2 ust. 4 wzoru umowy zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 3 

 Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu pkt 2 ppkt 6 formularza ofertowego 

oraz §3 ust. 3 wzoru umowy, gdyż wskazane ceny paliw do oferty są cenami do obliczenia wartości 

oferty a nie do realizacji dostaw, ponadto na zmiany cen ma wiele innych czynników a nie tylko wpływ 

cen u Producenta. Wykonawca wyjaśnia, że na wysokość cen w Polsce mają wpływ m.in. czynniki 

lokalne (w tym koszty transportu w dany rejon Polski, ceny kształtowane przez konkurencję i inne), 

położenie stacji paliw itp., gdzie ceny są różne w danych województwach na terenie całej Polski. 

Zamawiający nie może porównywać również dużych sieci stacji paliw ze stacjami prywatnymi, które 

kierują się innymi zasadami. Stały jest wyłącznie upust przez cały okres obowiązywania umowy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wykreślił treść zapisu §3 ust. 3 wzoru umowy oraz pkt 2 ppkt 6 formularza ofertowego 

zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu §3 ust. 4 oraz ust. 9 ppkt b) wzoru umowy w zakresie sposobu 

obliczania wartości za transakcje z cen na stacji paliw w „dniu dostawy na dystrybutorze” zastępując 

zapisem: „po cenach obowiązujących na pylonie na danej stacji paliw w chwili zakupu przez 

Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy pomniejszonej o stały rabat…” . 

Wykonawca informuje, że niekiedy ceny na danej stacji paliw ulegają zmianom w danym dniu, 

zatem właściwym zapisem jest zapis: „w chwili zakupu”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił treść zapisu §3 ust. 3 oraz ust. 8 ppkt b) (zmiana numeracji ustępów z uwagi na 

poprzednie pytanie) wzoru umowy zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 5 

 Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu §3 ust. 5 wzoru umowy, gdyż nie 

stosuje dodatkowych rabatów poza tymi, które są określone w formularzu ofertowym na etapie 

przygotowywania ofert, które będą wiążące z zapisami umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie usuwa zapisu §3 ust. 5 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 6 

 Wykonawca prosi o zmianę zapisu w §3 ust. 8 wzoru umowy poprzez usunięcie treści:  

„…w terminie siedmiu dni po zakończeniu okresu”, zastępując zapisem: „Za datę sprzedaży uważa się 

ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił treść zapisu §3 ust. 7 (zmiana numeracji ustępów z uwagi na pytanie nr 3) wzoru 

umowy zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 7 

Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §3 ust.11 wzoru umowy w zakresie przesyłania faktur: 

„Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną fakturę wraz z 

załącznikiem: 

- w formie papierowej na wskazany adres Zamawiającego, 

- ustrukturyzowaną (za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania), 

lub  

- w formacie pdf na następujące adresy mailowe:……..@........, ……..@.........  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił treść zapisu §3 ust. 10 (zmiana numeracji ustępów z uwagi na pytanie nr 3) wzoru 

umowy zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 8 

 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu §4 ust. 2-3 wzoru umowy oraz §5 ust. 1 lit c) o 

treści: „w szczególności nie zachowuje właściwej jakości lub nie dostarczy Zamawiającemu świadectwa 

jakości o którym jest mowa w § 4 ust. 2 w terminie określonym w § 4 ust. 3”, jeśli Wykonawca na każdej 

stacji paliw w dowolnym momencie udostępnia do wglądu Zamawiającemu świadectwa jakości paliw? 

 



  

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Zdzieszowicach 

ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice 
Biuro Obsługi Klienta: 77 - 544 59 41   (w dni robocze od 7.30 do 15.30) 

Pogotowie wodociągowe:  692 327 425   (dostępny przez całą dobę) 

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice    

tel.: 077-544 59 41,     e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl   http://wik.zdzieszowice.pl 
NIP: 1990066693      REGON: 160156583     KRS: 0000293893  

Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 30 728 000,00   zł 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie odstąpi od wymogu określonego §4 ust. 2-3 oraz §5 ust. 1 lit c) wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 9 

Wykonawca prosi o zastosowanie zasady równego traktowania dla obu stron, jednocześnie 

wnioskując o równe zapisy zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego w §5 ust. 1 lit c) o treści:  

„jeżeli strony będą realizować przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił treść zapisu §5 ust. 1 lit. c) wzoru umowy zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 10 

 Wykonawca prosi o dopisanie zapisu do §5 ust. 1 lit b) wzoru umowy o treści: „poza 

przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności: zdarzeń losowych (np. brak prądu), 

modernizacji stacji, wyłączenia stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił treść zapisu §5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 11 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §6 ust. 7 wzoru umowy, tym samym zwracając się z prośbą 

o ujednolicenie zapisu §6 ust. 1 zachowując równość traktowania obu stron na zapis: 

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

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy 

brutto. 

b) „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił treść zapisu §6 ust. 5 oraz dodał ust. 6 (zmiana numeracji ustępów z uwagi na 

pytanie nr 12 i 13) wzoru umowy zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 12 

Wykonawca zwraca się z prośbą usunięcia zapisu §6 ust. 4 wzoru umowy.  

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

w związku z tym Wykonawca nie akceptuje takiego zapisu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreślił treść zapisu §6 ust. 4 wzoru umowy oraz zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 13 

Wykonawca zwraca się z prośbą usunięcia zapisu §6 ust. 5 wzoru umowy, ponieważ 

obowiązkiem Zamawiającego jest terminowe regulowanie wszelkich płatności, które nie mają 

powiazania egzekwowaniem roszczeń odszkodowawczych, zatem nie ma możliwości zatrzymywania 

niewypłaconych należności z tytułu jej wykonania na potrzebę zabezpieczenia roszczeń 

odszkodowawczych, a w §6 projektu umowy zawarte są już wysokości kar nakładane na Wykonawcę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreślił treść zapisu §6 ust. 5 wzoru umowy oraz zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 14 

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

ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. brak prądu), modernizacji 
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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 niezależnie od zakresu km oraz godzin otwarcia. Wykonawca z tego tytułu nie 

będzie ponosił kar finansowych”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił treść zapisu §6 ust. 4 (zmiana numeracji ustępów z uwagi na pytanie nr 12 i 13) 

wzoru umowy zgodnie z wnioskiem. 

 

Pytanie nr 15 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie, aby w sprawach nieuregulowanych umową, obowią-

zywał Regulamin Używania Kart Flotowych u Wykonawcy, czyniąc jednocześnie z regulaminu załącz-

nik do umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, aby w sprawach nieuregulowanych umową, obowiązywał Regulamin 

Używania Kart Flotowych Wykonawcy. 

 

 

Załączono skorygowaną treść: 

Załącznika nr 1 – formularz ofertowy, 

załącznika nr 4 – wzór umowy. 

 


