
 
 

Szczecin, dnia 9 listopada 2020r. 
Nr sprawy: ZP.2610.1.2020 

 
  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę detalicznych ilości paliw płynnych w roku 
kalendarzowym 2021 

 
 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść 
pytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poprzez zaakceptowanie wysłania oferty na adres mailowy 
Zamawiającego w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i otworzy ofertę dopiero 
w dniu i godzinie otwarcia ofert oraz wysłania wszelkich dokumentów na wezwanie również w formie elektronicznej lub 
zamieści postępowanie na platformie zakupowej, na której będzie możliwość elektronicznego złożenia oferty? 
Wykonawca motywuje prośbę sytuacją pandemiczną w kraju, a udzielenie zgody na to pytanie może warunkować 
złożenie oferty przez Wykonawcę. 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej i ta 
forma jest obowiązująca. Zamawiający nie wyraża zgodny na przesłanie oferty w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 86 
ust. 1 ustawy Pzp z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia, dlatego też oferty 
muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Z punktu widzenia technicznego przesłanie takiej 
oferty dla  Zamawiającego jest nie do zaakceptowania ponieważ wymagałoby min. wdrożenia narzędzi pozwalających na 
zarejestrowanie momentu otwarcia oferty, którymi Zamawiający nie dysponuje.  
 
Pytanie nr 2 
W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich 
stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować 
taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na 
innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji 
umowy może zaistnieć taka ewentualność)?  
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania  zapisu w § 5 ust. 1 poprzez dodanie na końcu zdania zapisu o 
następującej treści: „Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za dzień sprzedaży uznaje 
się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”? 
Odpowiedź 
O okresie rozliczeniowym mówi § 5 ust. 1 wzoru umowy i właśnie w ten sposób  Zamawiający interpretuje jego zapis. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu w § 5 ust. 3, aby E-faktura była zamieszczana na dedykowanym 
portalu, a powiadomienie o jej wystawieniu i możliwości pobrania było wysyłane na adres mailowy Zamawiającego? 
 
 
 



 
 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zarówno przesłanie e-faktury na adres mailowy, jak i to aby e-faktura zamieszczana była na 
dedykowanym portalu, a powiadomienie o jej wystawieniu i możliwości pobrania było wysyłane na adres mailowy 
Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 6 ust. 1, że niewłaściwa jakość paliw musi zostać potwierdzona 
przez niezależne, akredytowane laboratorium wybrane przez strony umowy? 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Stwierdzenie wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy może opierać się 
na opinii biegłego lub na wynikach przeprowadzonej kontroli przez organy państwowe tj. Inspekcja Handlowa. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w § 6 ust. 2 i 3 Dodania do zapisów następujących wyjątków: 
„za wyjątkiem awarii systemu obsługi na stacji paliw, czasowej modernizacji stacji paliw, zdarzeń losowych niezależnych 
od Wykonawcy (np. brak prądu), dostawy paliwa na stację”? 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 8 poprzez dodanie zapisu o następującej treści:  
"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 
Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) strony mogą zastrzec w zawartej 
umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąpi przez 
zapłatę określonej sumy (kary umownej). Zapłata naliczonej kwoty nie podlega opodatkowaniu VAT. Jako czynność 
niepodlegająca VAT jest dokumentowana innym dowodem niż faktura VAT (zarezerwowana dla dokumentowania 
czynności z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług). Dlatego naliczoną karę umowną należy udokumentować w 
inny sposób, np. na podstawie noty księgowej, która stanowi dowód rozliczeniowy stosowany do udokumentowania 
transakcji, która nie podlega przepisom ustawy o VAT.  

 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 8 ust. 2 na zapis o treści:  
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę zobowiązań z tytułu sprzedaży paliw.”? 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do zapisów umowy poniższego zapisu: „Działając na podstawie 
art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 
2019 r. poz.118 ze zm.), Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy”? 
Odpowiedź 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. 
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci 
ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych 
w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 
 
 



 
 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydawania i 
używania kart paliwowych, z zachowaniem zakresu warunków zapisanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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