
 

Białystok, dnia 10 maja 2021 r.  
Zamawiający:  
Podlaska Komunikacja Samochodowa  
Nova Spółka Akcyjna  
ul. Bohaterów Monte Casino 8  
15-873 Białystok  

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr  
PKS NOVA - PT/04/2021/1 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla 

spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna. 

 

Działając w trybie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia SWZ we wskazanym zakresie: 

 

Pytanie nr 1: 

W § 1 ust. 2 lit. a) Wzoru umowy określono przewidywane zapotrzebowanie ON 

standardowego w ilości 3.100 m3, co jest rozbieżne z zapisami SWZ oraz formularza 

ofertowego. Prosimy o wyjaśnienie, jaka ilość jest prawidłowa.  

 

Wyjaśnienie nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowa ilość określona jest w SWZ oraz formularzu 

ofertowym. Pomyłka we wzorze umowy jest oczywistą omyłką pisarską. 

 

Z uwagi na powyższe wyjaśnienie, Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i 

modyfikuje § 1 ust. 2 lit a) Załącznika nr 6 do SWZ – wzoru umowy poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: 

 

„a) 2.200 m3 oleju napędowego,” 

 

 

 



Pytanie nr 2: 

Prosimy o określenie minimalnej jednorazowej wielkości dostawy dla każdego z produktów 

będących przedmiotem przetargu. 

Wyjaśnienie nr 2: 

Zamawiający wskazuje, że nie jest w stanie zadeklarować minimalnej jednorazowej wielkości 

dostawy, ale przewiduje, że powinny one kształtować się w następująco: 

- Grajewo – 15.000 litrów ON, 

- Siemiatycze – 30.000 litrów ON, 

- Suwałki – 30.000 litrów ON; 4.000 litrów PB95, 

- Łomża – 20.000 litrów ON, 

- Wysokie Mazowieckie – 17.000 litrów ON, 

- Zambrów – 10.000 litrów ON. 

 

Zamawiający wskazuje, że wartości ON należy odnosić odpowiednio do ON zimowego. 

Benzyna bezołowiowa zamawiana jest jedynie do Suwałk.  

 

 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisu do Umowy w formie oświadczenia lub 

złożenie odrębnego oświadczenia o następującej treści: „Wykonawca oświadcza, że posiada 

status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”? 

Wyjaśnienie nr 3: 

Zamawiający wskazuje, że złożenie takiego oświadczenia nastąpi według wyboru 

Wykonawcy bądź poprzez złożenie oświadczenia w umowie bądź w formie dodatkowego 

załącznika.  

 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 4: 

Prosimy o potwierdzenie, iż termin dostawy „24 godzin od złożenia zamówienia” rozumiany 

jest przez Zamawiającego jako dostawa w kolejnym dniu roboczym w godz. 7:30-15:00. 

Wyjaśnienie nr 4: 

Zamawiający potwierdza, że termin dostawy „24 godzin od złożenia zamówienia” rozumiany 

jest przez Zamawiającego jako dostawa w kolejnym dniu roboczym w godz. 7:30-15:00. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy w odniesieniu do treści SIWZ Rozdział III pkt 15, oraz odpowiednio wzoru umowy § 1 

ust. 5, Zamawiający dopuszcza możliwość usystematyzowanie sposobu rozliczania ilości 

dostarczanego paliwa? 

Proponujemy aby każda z lokalizacji Zamawiającego rozliczała się na podstawie Dowodu 

Wydania z Bazy Magazynowej w temp. Referencyjnej +15 stopni Celsjusza lub z 

legalizowanego licznika autocysterny po przeliczeniu do temp. Referencyjnej +15 stopni 

Celsjusza.  

Wyjaśnienie nr 5: 

Zamawiający wskazuje, że wskazany przez Wykonawcę sposób rozliczania paliwa jest 

dopuszczalny przez Zamawiającego, lecz Zamawiający odmawia dokonania zmiany SIWZ w 

ten sposób, aby był to jedyny możliwy sposób rozliczania paliwa. 

 

 

Pytanie nr 6: 

W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu nr 5 powyżej, czy w sytuacji kiedy 

pomiar paliwa będzie dokonywany inaczej niż na podstawie wydruku z drukarki 

przepływomierza cysterny lub na podstawie dowodu wydania paliwa z Terminala Paliw, 

Zamawiający 

 6.1 przekaże na wniosek Wykonawcy Świadectwa legalizacji zbiorników wraz z 

tabelami litrażowymi po podpisaniu umowy? 

 6.2 będzie przekazywał Protokoły oraz wydruki z urządzenia pomiarowego 

zamontowanego na zbiorniku przed i po każdej dostawie na adres email wskazany przez 

Wykonawcę? 

 6.3 nie będzie prowadził sprzedaży/wydawał paliwa w trakcie dostawy (a jeżeli będzie 

– przedstawi dokumenty potwierdzające ilość sprzedaży/wydanego paliwa)? 



 6.4 będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe? 

 6.5 wyrazi zgodę na ewentualne dostawy kontrolne (np. dwa razy w roku) w celu 

weryfikacji możliwości rozkalibrowania układu pomiarowego Zamawiającego w wyniku np. 

pracy gruntu zbiornika, przesunięcia się lub zawieszania sondy pomiarowej, odkładanie się 

BIO w zbiorniku, itp.)? 

  

Wyjaśnienie nr 6: 

Zamawiający wyjaśnia, że w sytuacji, kiedy pomiar paliwa będzie dokonywany inaczej niż na 

podstawie wydruku z drukarki przepływomierza cysterny lub na podstawie dowodu wydania 

paliwa z Terminala Paliw, Zamawiający nie będzie prowadził sprzedaży/wydawał paliwa w 

trakcie dostawy (6.3) i będzie przyjmował paliwo zgodnie z pkt 6.4 pytania Wykonawcy, 

natomiast, na pisemny wniosek wykonawcy, dokona czynności, o których mowa w pytaniach 

6.1., 6.2, przy czym Zamawiający nie wyraża zgody na dostawy kontrolne, o których mowa w 

pytaniu 6.5.  

 

Pytanie nr 7: 

Czy w nawiązaniu do treści wzoru umowy § 4 ust. 4, Zamawiający doprecyzuje, jak długi 

termin będzie wyznaczał na wyjaśnienie wątpliwości co do jakości paliwa? 

Proponujemy aby termin ten był na tyle długi aby można było przeprowadzić ewentualne 

badania laboratoryjne materiału pędnego oraz Wykonawca miał czas, aby odnieść się do 

reklamacji.  

Wyjaśnienie nr 7: 

Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanego doprecyzowania. W zależności od 

konkretnej sytuacji Zamawiający będzie wyznaczał termin na okres potrzebny na wyjaśnienie 

powstałych wątpliwości dostosowując go do procedury laboratoryjnej. Jednakże termin ten 

będzie na tyle długi, aby umożliwiał odniesienie się w terminie do ewentualnej reklamacji 

 

 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie pobierał próbki paliwa zgodnie z 

obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 

2009 r., w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

(Dz.U.2014.1035). 

Wyjaśnienie nr 8: 

Zamawiający będzie pobierał próbki paliwa zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r., w sprawie sposobu 

pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U.2014.1035). 

 

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający potwierdzi, że wszystkie zbiorniki, do których będzie dostarczane paliwo 

spełniają wymagania techniczne, budowlane, ochrony środowiska i p.poż, pod rygorem 

regresu cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za 

naruszenie koncesji po stronie Wykonawcy za dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie 

infrastruktury? 

Wyjaśnienie nr 9: 

Zamawiający, na żądanie Wykonawcy złożone w formie pisemnej, potwierdzi wskazane 

przez Wykonawcę kwestie poprzez złożenie odrębnego oświadczenia. 

 

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy zapis zastrzegający kary umowne, ale w taki sposób 

aby zachować symetrię stron kontraktu? (wzór umowy §6) 

 

Wyjaśnienie nr 10: 

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę, wyjaśniając jednocześnie, iż na gruncie Pzp 

dopuszczalna jest sytuacja, w której Zamawiający przygotowując umowę o zamówienie 

publiczne przerzuci znaczną część ryzyka kontraktowego na Wykonawcę. Zabezpieczenie 

interesów Wykonawcy ma gwarantować możliwość wkalkulowania w cenę ofertową ciężaru 

narzuconych na niego zobowiązań i wynikającego z nich ryzyka. Takie stanowisko zajął m.in. 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który w wyroku o sygn. akt X Ga 67/08 uznał, iż błędem jest 

utożsamianie podziału ryzyk z naruszeniem zasady równości stron stosunku 



zobowiązaniowego. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający, ze względu na 

swoją działalność związaną z zaspokajaniem potrzeb szerszej zbiorowości, ponosi większe 

ryzyko niż zwykły przedsiębiorca, gdyż w przypadku nieosiągnięcia celu zamówienia 

potrzeby zbiorowe mogą pozostać niezaspokojone (tak np. wyrok KIO o sygn. akt KIO 69/14, 

KIO 2665/13, KIO/UZP 1189/10). 

 

Pytanie nr 11: 

§ 6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby opisana kara naliczana była w razie 

„istotnych naruszeń” umowy? Pojęcie zawarte w postanowieniu daje w naszej opinii 

Zamawiającemu nazbyt szeroki wachlarz naliczenia zawartej tam kary. 

Wyjaśnienie nr 11: 

W odniesieniu do § 6 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SWZ), Zamawiający wskazuje, 

że naliczenie wskazanej tam kary umownej będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy 

Zamawiający zdecyduje się odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy możliwe zaś będzie, gdy Wykonawca będzie naruszał postanowienia 

zawartej umowy. Katalog przykładowych przyczyn odstąpienia od umowy wymienia § 7 ust. 

4 umowy. Należy zatem uznać, że nie każde naruszenie umowy będzie powodowało 

możliwość naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, ale tylko takie, które skutkować 

będzie jednoczesnym odstąpieniem od umowy, przy czym zazwyczaj taki skutek spowodują 

jedynie naruszenia rażące, co odzwierciedla już treść § 7 ust. 4 umowy. Wskazane jest tam, że 

odstąpienie będzie możliwe tylko w przypadku istotnego naruszenia przepisów umowy. 

 

 

 

Pytanie nr 12: 

Dot. §9 ust. 1 umowy. W punkcie tym Zamawiający określił, że będzie opłacał faktury VAT 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, o ile będzie to rachunek 

bankowy prawidłowo ujęty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od 

towarów i usług.  

Wykonawca korzysta z oferowanej przez banki i obecnie powszechnej już na rynku usług 

collect/speed collect (różne nazwy są używane przez różne banki), czyli systemu identyfikacji 

masowych płatności wykorzystującej „wirtualne numery rachunków” w przypadku sprzedaży 

masowej. 

Rachunki wirtualne połączone są z rachunkami głównymi i nie podlegają ujęciu w wykazie 

podatników. Istnieje jednak możliwość ich weryfikacji, która polega na tym, że po wpisaniu 



numeru rachunki otrzymujemy informację, czy jest to rachunek powiązany z rachunkiem 

rozliczeniowym „głównym” i czy ten rachunek znajduje się na tzw. „białej liście”.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na wskazanie w § 9 

ust. 1 rachunku prowadzonego w ramach usługi collect/speed collect 

Wyjaśnienie nr 12: 

Zamawiający wyraża zgodę na podawanie przez Wykonawcę na wystawionych fakturach nr 

konta  bankowego powiązanego w ramach tzw. usługi collect/speed collect, 

przyporządkowanego do rachunku głównego, na który Zamawiający będzie dokonywał 

zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Ewentualne doprecyzowanie umowy w 

zakresie w jakim nie będzie stanowiło zmiany istotnej w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić (przy zgodnej woli stron) w 

każdym czasie. 

 

Pytanie nr 13: 

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC w zakresie 

prowadzonej działalności ważnej w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca posiada 

polisę, jednak w okresie umowy ulegnie ona zakończeniu. Wykonawca oświadcza, że będzie 

kontynuował umowę ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niż określone w przetargu. 

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z polisą oświadczenia o 

kontynuacji polisy OC przez okres obowiązywania umowy? 

Wyjaśnienie nr 13: 

Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z polisą OC oświadczenia w przedmiocie 

tego, że polisa będzie kontynuowana w dalszym ciągu ma warunkach nie gorszych niż 

określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o potwierdzenie, że zaplombowanie skrzyni załadunkowo – rozładunkowej, w której 

umieszczone są zawory wlewowe i spustowe, będzie wystarczające na spełnienie wymogu 

Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

Wyjaśnienie nr 14: 

Zamawiający potwierdza, że zaplombowanie skrzyni załadunkowo – rozładunkowej, w której 

umieszczone są zawory wlewowe i spustowe, będzie wystarczające na spełnienie wymogu 

Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 



Pytanie nr 15: 

Dot. §9 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy płatności w taki sposób, aby 

termin liczony był od daty dostawy lub od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT? 

Wyjaśnienie nr 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej zmiany.  

 

Pytanie nr 16: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez 

Wykonawcę wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 

1964 nr 16 poz. 93 z późn. Zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót 

wierzytelnościami lub ich dochodzenie. Wyrażenie powyższej zgody upoważnia Wykonawcę 

do udostępnienia w/w osobie trzeciej informacji niezbędnych do dochodzenia przenoszonej 

wierzytelności lub jej dalszego obrotu w tym m.in.: wysokości zadłużenia oraz informacji o 

ustanowionych zabezpieczeniach. O dokonaniu przeniesienia wierzytelności Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.  

Wyjaśnienie nr 16: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej zmiany. Zamawiający nie 

wyklucza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy na rzecz osoby trzeciej, ale jej 

skuteczność uzależnia każdorazowo od uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody 

Zamawiającego (§16 ust. 2 wzoru umowy).  

 

Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jako datę zapłaty przyjąć datę wpływu należności na 

konto Wykonawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data obciążenia rachunku 

bankowego zamawiającego co może generować zbędne utrudnienia w trakcie współpracy 

handlowej.  

Wyjaśnienie nr 17: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej zmiany.  

 

Pytanie nr 18: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności 

bez wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony 

przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Zamawiającego 

wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane 



zostaną wszelkie inne płatności Zamawiającego, które w treści przelewu opisane zostaną 

nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie 

niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury? 

Wyjaśnienie nr 18: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 19: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie 

Wykonawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję 

finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do 

właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości. Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę aby 

zobowiązać się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich 

zmianach dotyczących jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu 

zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, 

numeru telefonu? 

Wyjaśnienie nr 19: 

Zamawiający poinformuje niezwłocznie i pisemnie Wykonawcę o istotnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i terminową spłatę zobowiązań, 

w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości. 

Zamawiający będzie również informował Wykonawcę o wszelkich zmianach dotyczących 

jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu 

korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu. 

 

Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów zgodnie z którymi 

zostanie ustanowiony limit kredytu kupieckiego i w przypadku przekroczenia tego limitu 

sprzedaż paliw zamawiającemu zostanie wstrzymana? 

Wyjaśnienie nr 20: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

 

 



Pytanie nr 21: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisów do umowy zgodnie z którymi w 

przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami za zakupione paliwa wykonawca 

będzie uprawniony do wstrzymania dalszej sprzedaży paliw? 

Wyjaśnienie nr 21: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że dotychczas nie 

odnotowywał jakichkolwiek problemów z terminową płatnością faktur, co mogłoby 

doprowadzić do wstrzymania dostaw paliw.  

 

 

Pytanie nr 22: 

Ponieważ na podmiocie dominującym względem Wykonawcy ciążą obowiązki informacyjne 

wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 

rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie MAR”), czy w związku z powyższym, w 

przypadku jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta tego Wykonawcy, 

Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy nw. zapisów: 

a) Wykonawca poinformuje drugą Stronę umowy o zamiarze przekazania do publicznej 

wiadomości informacji dotyczącej niniejszej umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w 

rozumieniu Rozporządzenia MAR; 

b) informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez drugą stronę 

umowy i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie 

wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie 

sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR 

Wyjaśnienie nr 22: 

Tak. 

 

Pytanie nr 23: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy lub złożenie przy podpisaniu umowy 

oświadczenia o treści jn. ? 

„Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do wykonywania obrotu: 



1. olejami napędowymi i gazem płynnym na stacji paliw płynnych zlokalizowanej w 

miejscowości: 

a) Łomża, ul. Piłsudskiego 88 

2. olejami napędowymi na stacji paliw płynnych zlokalizowanej w miejscowości: 

a) Siemiatycze, ul. Kościuszki 88 

3. benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze, olejami napędowymi, 

konfekcjonowanym gazem płynnym na stacji paliw płynnych zlokalizowanej w miejscowość: 

a) Suwałki, ul. Wojska Polskiego 100 

Zamawiający oświadcza jednocześnie, iż za wyjątkiem obrotu paliwami prowadzonego na 

ww. stacjach paliw nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub 

obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust. I pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 

10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r„ poz. 1059 z późn.zm), zaś paliwa 

zakupione od Wykonawcy i dostarczone w inne miejsce niż wymienione powyżej stacje paliw 

przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek. 

O zmianie sytuacji prawnej / faktycznej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę niezwłocznie po zaistniałej zmianie i prześle aktualne dokumenty. 

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy skutków prawnych i 

odpowiedzialności związanej z prowadzeniem działalności związanej z obrotem paliwami 

ciekłymi bez koncesji, wynikającej z Ustawy Prawo energetyczne oraz Kodeks wykroczeń, 

prowadzeniem wskazanych powyżej działalność w sposób sprzeczny ze szczegółowymi 

warunkami wykonywania działalność objętej koncesją ze względu na właściwą obsługę 

odbiorców, jak również odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych 

przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji. 

W przypadku: 

· utraty przez Zamawiającego koncesji, uprawniającej go do obrotu paliwami zakupionymi od 

Wykonawcy, nie poinformowania o 

tym fakcie Wykonawcy i dokonania obrotu tymi produktami bez wymaganej koncesji, 

· dokonania obrotu z zagranicą paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej 

koncesji, 

· naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia wyłącznie na potrzeby własne 

paliwa dostarczonego do lokalizacji innych niż wskazane powyżej stacje paliw, w 

szczególność w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży dostarczanego w te lokalizacje 

paliwa bez wymaganej koncesji, zobowiązujemy się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty 

w wysokość równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wysokość nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie 



większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art 56 ust. 2h pkt 7 

prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez 

Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie 

obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami 

koncesjonowanymi.” 

Wyjaśnienie nr 23: 

Zamawiający wskazuje, iż, na wniosek Wykonawcy, złoży przy zawieraniu umowy 

oświadczenie o treści wskazanej przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 24: 

Dotyczy rozdziału III ustęp 1 SWZ 

 

Podstawą kalkulacji ceny oferty jest oszacowanie kosztów kontraktu, w tym kosztów 

transportu oleju napędowego do magazynów Zamawiającego. Czy Zamawiający może 

określić zapotrzebowanie poszczególnych miejsc dostaw w olej napędowy w ramach tego 

zamówienia? 

Wyjaśnienie nr 24: 

Zgodnie z wyjaśnieniem nr 2.  

 

Pytanie nr 25: 

Dotyczy rozdziału III ustęp 1 SWZ 

Podstawą kalkulacji ceny oferty jest oszacowanie kosztów kontraktu, w tym kosztów 

transportu oleju napędowego do magazynów Zamawiającego. Czy Zamawiający jest w stanie 

określić jak zwykle zamawia dostawy, tzn. 

a/ czy dostawy do magazynów Zamawiającego są realizowane w ramach jednego transportu 

w ilości minimum 30 m3? 

b/ czy dostawy do magazynów Zamawiającego są realizowane w ramach jednego transportu 

w ilości mniejszej niż 30 m3, a jeżeli tak, w jakiej ilości jednostkowej dla każdego z 

magazynów? 

c/ czy dostawy do magazynów Zamawiającego są realizowane w ramach jednego transportu 

łączonego dla kilku magazynów Zamawiającego w ilości łącznej 30 m3, a jeżeli tak, dla 

magazynów łączy się dostawy? 

 

 



Wyjaśnienie nr 25: 

Zamawiający wskazuje, że dostawy są realizowane do każdego punktu oddzielnie. 

Zamawiający nie przewiduje łączenia dostaw, chyba że będą dwa zamówienia w tym samym 

czasie, to Wykonawca może je połączyć w jeden transport. 

  

Pytanie nr 26: 

 Dotyczy SWZ 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień na dostawy za pośrednictwem 

portalu elektronicznego Wykonawcy na podstawie nadanych mu uprawnień dostępu? 

Wyjaśnienie nr 26: 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień na dostawy za pośrednictwem 

portalu elektronicznego Wykonawcy na podstawie nadanych mu uprawnień dostępu.  

 

Pytanie nr 27: 

Dotyczy SWZ 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury w wersji elektronicznej (eFaktura) za 

pośrednictwem portalu elektronicznego Wykonawcy? 

Wyjaśnienie nr 27: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury w wersji elektronicznej za pośrednictwem 

portalu elektronicznego Wykonawcy do którego Zamawiający uzyska dostęp, jeśli 

jednocześnie otrzyma powiadomienie na podany Wykonawcy adres e-mail o przesłaniu 

faktury.  

 

Pytanie nr 28: 

Dotyczy rozdziału III ustęp 15 punkt e) SWZ. 

 

Zamawiający oczekuje wskazania w ofercie przez Wykonawcę miejsc z których będzie 

dostarczane paliwo oraz producenta. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby na orzeczeniu o 

jakości dostarczanego paliwa załączonym do każdej dostawy była umieszczona informacja ze 

wskazaniem producenta dostarczonego paliwa? 

Wyjaśnienie nr 28: 

Nie. 



Pytanie nr 29: 

Dotyczy rozdziału III ustęp 8 SWZ. 

 

Czy Zamawiający będzie wymagał od wybranego w wyniku postępowania Wykonawcy 

złożenia przed podpisaniem umowy normy zakładowej oferowanego paliwa wskazanego 

przez Wykonawcę producenta? 

Wyjaśnienie nr 29: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wymagał od wybranego w wyniku postępowania 

Wykonawcy złożenia przed podpisaniem umowy normy zakładowej oferowanego paliwa 

wskazanego przez Wykonawcę producenta. Zamawiający wymaga, aby oferowane paliwo 

spełniało wymagania, o których mowa w rozdziale III SIWZ ust. 6-8.  

 

 

 


