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TAG-115/2-NS/124-2015       Rybnik, dnia 29.07.2015 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
 (dotycząca zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) na: 

 

sprzedaż paliwa (zamówienie nr TAG-115-NS/124-2015) 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona w złotych 
nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
Pytanie 1:  „Zamawiający w §2 ust.2 wzoru umowy wymaga dołączenia do faktury wykazu tankowań, czy 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca umieszcza w treści faktury 
wykaz transakcji zawierający poniższe dane? 

 Faktura zawiera wykaz transakcji z podziałem i podsumą dla każdej karty. Zawarte są na 
niej następujące informacje: numer karty, numer rejestracyjny samochodu (w przypadku 
karty wystawionej na numer rej. i karty imiennej), stan licznika (opcjonalne) rodzaj i ilość 
zatankowanego paliwa, miejsce dokonania transakcji, cena jednostkowa brutto, wartość 
netto i brutto oraz stawka i kwota VAT. 

 Dodatkowy wykaz transakcji Zamawiający otrzyma po wystawieniu każdej z faktur również 
w postaci pliku elektronicznego (typu Excel) na wskazany adres e-mail .” 

Odpowied ź 1:  Zamawiaj ący dopuszcza takie przykładowe sformułowanie par. 2  ust. 2 – spełnia 
ono postanowienia wskazane we wzorze umowy. 

 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający po wyborze określonego wykonawcy dopuszcza możliwość dostosowania 

§3 pkt.2 wzoru umowy? 
 Pracownik Zamawiającego otrzymuje na stacji kwit WZ potwierdzający zakup. Na kwicie 

WZ zawarte są m.in. informacje o miejscu transakcji, dacie i godzinie zakupu, imieniu 
i nazwisku kierowcy i/lub numerze rejestracyjnym (w zależności od rodzaju karty), ilości 
i rodzaju zatankowanego paliwa oraz wartości brutto zakupu. Z uwagi na powyższe 
Zamawiający jeszcze przed wystawieniem faktury jest w posiadaniu potwierdzeń zakupu 
każdej transakcji. W przypadku wyboru Wykonawcy proponuję zmianę zapisu: 

 >>Wykonawca, po każdej transakcji zobowiązany jest do wydania potwierdzenia transakcji 
zawierającego co najmniej datę i godzinę, miejsce transakcji wartość brutto zakupu<<” 

Odpowied ź 2:  Zamawiaj ący dopuszcza zarówno dotychczasowe brzmienie wzoru,  jak i pro-
ponowane przez wykonawc ę – na etapie zawierania umowy z wybranym wykonawc ą w zależności 
od jego wewn ętrznych systemów i regulacji zostanie ustalone rozw iązanie. 

 
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania procedury reklamacyjnej 

obowiązującej u danego wykonawcy (§4 ust.1-4)? 
1. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udostępni świadectwo jakości paliw, 

a w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości paliwa zobowiązany jest 
przyjąć pisemną reklamację od Zamawiającego. 
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2. Wykonawca w ciągu 14 dni podejmie decyzję o uznaniu, lub odrzuceniu reklamacji. 
Jeśli konieczne jest zasięgnięcie dodatkowych informacji, w szczególności ze strony 
Zamawiającego lub operatora stacji, Wykonawca wyda decyzję w ciągu 14 dni od daty 
powzięcia informacji. 

3. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy 
pojazdu Zamawiającego udokumentowane odpowiednimi fakturami. 

4. Zamawiający może pobrać próbki paliwa i przekazać je do badań akredytowanego 
laboratorium (ilość próbek ustala się na min.3). Jedną z próbek otrzyma Wykonawca. 
Zamawiający dostarczy próbki do laboratorium, w warunkach uniemożliwiających 
zmianę jakości paliwa i jego cech charakterystycznych. 

5. Wykonawca pokryje koszt wykonanych badań jedynie w przypadku, gdy jakość paliw 
nie będzie odpowiadała stosownym normom. W innych sytuacjach koszt badań 
pokrywa Zamawiający.” 

Odpowied ź 3:  Zamawiaj ący dopuszcza zarówno dotychczasowe brzmienie wzoru,  jak i pro-
ponowane przez wykonawc ę – na etapie zawierania umowy z wybranym wykonawc ą w zależności 
od jego wewn ętrznych systemów i regulacji zostanie ustalone rozw iązanie.  

 
Pytanie 4:  „Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminu płatności 21 dni od daty wystawienia 

faktury (§6 ust.2 wzoru umowy)? 
Określenie terminu płatności 60 dni, liczonego od daty doręczenia faktury uniemożliwiło 
złożenie ofert Wykonawcom, niestosującym tak długich terminów płatności. Dłuższy termin 
płatności powoduje zwiększenie bieżącego salda zadłużenia Zamawiającego, co stanowi 
wysokie ryzyko finansowe dla Wykonawcy. Z uwagi na powyższe część Wykonawców ma 
określone górne granice terminów płatności i nie może spełnić warunku 60 dni. 
Powszechnie stosowanym terminem płatności, jest termin określany w oparciu o datę 
wystawienia faktury. Wykonawca wystawiając fakturę umieszcza na niej datę płatności – 
ponieważ w chwili wystawienia faktury niemożliwym jest przewidzenie kiedy faktura zostanie 
doręczona Wykonawca nie może określić dnia płatności. 
Termin płatności 21 dni jest w ocenie Wykonawcy wystarczający na obieg i uregulowanie 
faktury po stronie Zamawiającego. Wykonawca, z uwagi na powyższe okoliczności prosi o 
dopuszczenie zmiany zapisów §6 ust.2.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zmian ę §6 ust. 2 wzoru umowy.  
 
Pytanie 5:  „Zamawiający w §3 ust.1 określił cenę obowiązującą na stacji, jako cenę, którą zapłaci 

Zamawiający. Czy Zamawiający dopuszcza w tym miejscu udzielenie rabatu na zakup paliw? 
 Formularze przygotowane przez Zamawiającego nie wskazują miejsca, w którym 

Wykonawca mógłby wskazać ewentualny rabat. Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie 
jednostkowej cenny brutto o wartość rabatu wyrażonego w pln do dwóch miejsc po przeinku, 
i wskazanie ceny oferowanej brutto po jego uwzględnieniu? 

 Wartość brutto oferty będzie wtedy wynikiem iloczynu jednostkowej ceny brutto po rabacie i 
litrażu. Wykonawca wyliczy i wskaże również wartość netto oferty.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie – w przypadku jego zaoferowania nale ży 
w załączniku nr 1.1.B wpisa ć dla ka żdego dnia ceny netto w zł nie uwzgl ędniaj ące rabatu, 
natomiast w zał ączniku nr 1.1.A zamie ścić najpierw tabel ę nie uwzgl ędniaj ącą rabatu (wg wzoru), 
a pod t ą tabel ą podać wysoko ść udzielonego rabatu – tj. kwot ę wyra żoną w złotych 
(z dokładno ścią do 2 miejsc po przecinku), jaka b ędzie odejmowana od ceny jednostkowej brutto, 
a nast ępnie nale ży zamieścić tabel ę powtórnie – z cenami uwzgl ędniaj ącymi udzielony rabat. 
Zamawiaj ący w ocenie ofert uwzgl ędni kwot ę wynikaj ącą z tej drugiej tabeli. 
Odpowiednie postanowienia zostan ą wprowadzone do umowy w przypadku wyboru oferty 
zawieraj ącej takie rozwi ązanie.  

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 

ofert do dnia 30.07.2015 r.  (decyduje data doręczenia do siedziby zamawiającego – w miejsce 
wskazane w piśmie nr TAG-115/1-NS/124-2015 z dnia 27.07.2015 r.). 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

     


