
 

Białystok, dnia 6 maja 2022 r.  
Zamawiający:  
Podlaska Komunikacja Samochodowa  
Nova Spółka Akcyjna  
ul. Bohaterów Monte Casino 8  
15-873 Białystok  

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr  
PKS NOVA - PT/04/2022/1 

 
 
 

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. 

 

1. Zamawiający informuje, że z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), 

wprowadza zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w rozdziale V ust. 1 pkt 1 

poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

„1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy (z 

zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy), na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy oraz na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)” 

 

2. 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: 

Prosimy o potwierdzenie iż, pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009 r. w sprawie sposobu 

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

Wyjaśnienie nr 1: 



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 2: 

Czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np.: autocysterny do miejsc rozładunku?  

Wyjaśnienie nr 2: 

Zamawiający nie zidentyfikował dotychczas utrudnień w dojeździe autocystern do miejsc 

rozładunku. Takie problemy nie występowały na przestrzeni ostatnich lat.  

 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie e- faktur w wersji elektronicznej na 

wskazany adres e-mailowy? 

Wyjaśnienie nr 3: 

Tak. Zamawiający wyjaśnia, że obecnie faktury są bezpośrednio z systemu elektronicznego 

zapewnianego przez Wykonawcę, bez przesyłania ich na adres e-mail.  

 

Pytanie nr 4: 

Dot. & 9 ust. 1 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby za datę zapłaty przyjąć  datę 

wpływu należności na konto Sprzedawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego co może generować zbędne utrudnienia w 

trakcie współpracy handlowej. Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby. 

Wyjaśnienie nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany.  

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o potwierdzenie iż, zbiorniki jak i urządzenia pomiarowe Zamawiającego będą 

posiadać w trakcie realizacji przedmiotu umowy ważne legalizacje i decyzje UDT? 

Wyjaśnienie nr 5: 

Zamawiający potwierdza, że zbiorniki jak i urządzenia pomiarowe Zamawiającego będą 

posiadać w trakcie realizacji przedmiotu umowy ważne legalizacje i decyzje UDT. 

 

 



Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru 

jn.? 

 

W imieniu ………………………………… (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr …. Klienta: …………………………….  NIP: 
……….……….…………… upoważniam(y) poniżej wymienione osoby do składania w …………………………. zamówień poza 
Aplikacją …………………, na zakup Produktów oferowanych do sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące 
obecnie lub które zawarte zostaną w przyszłości z …………………….. 
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 

nr tel. stacjonarnego: 
nr fax: 
nr tel. komórkowego: 
adres e-mail:    

Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 

nr tel. stacjonarnego: 
nr fax: 
nr tel. komórkowego: 
adres e-mail:  

 
Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania niniejszego 
oświadczenia wymagana i wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze upoważnienie zastępuje wszelkie 
poprzednio złożone upoważnienia. 
 
Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę: 
 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko)     (stanowisko) 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

(imię i nazwisko)     (stanowisko) 
 
 
                                                                                                                                                

………………………………………………                                                  …………………………………………… 
                     (pieczątka Firmy)                                                                                                                            (miejscowość, 
data)                      
  
Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez ………………….. zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO, obowiązującą 
w tut. Spółce. 
 

 

Wyjaśnienie nr 6: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o powyższym wzorze przy podpisaniu 

umowy.  

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu „Wykonawca będzie 

wystawiać faktury VAT zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) 



oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a Zamawiający zobowiązuje się do 

przestrzegania ww. regulacji w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji 

odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności”? 

Wyjaśnienie nr 7: 

Zamawiający wyjaśnia, że będzie respektował obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, 

a jeśli Wykonawca mimo to wymaga potwierdzenia tego w umowie, to Zamawiający doda do 

umowy postanowienie umowne o zaproponowanej treści.  

 

 

Pytanie nr 8: 

W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu nr 6 czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na dodanie do umowy zapisu poprzez wskazanie osób z imienia i nazwiska wraz z podaniem 

ich adresu mailowego które będą odpowiedzialne za składanie zamówień na paliwo wraz z 

podaniem ich nr telefonów. 

Wyjaśnienie nr 8: 

Zgodnie z wyjaśnieniem nr 6.  

 

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający złoży przy podpisaniu Umowy oświadczenie, iż zamawiane paliwo będzie 

dostarczane do zbiorników, które posiadają aktualne decyzje UDT dopuszczające zbiorniki do 

eksploatacji w przypadku, podlegania zbiorników pod UDT lub złoży oświadczenie, że 

posiadane zbiorniki nie podlegają pod UDT? 

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 wyrazi zgodę na ,,Kupujący zobowiązuje się do pisemnego, 

każdorazowego i niezwłocznego informowania Sprzedawcy 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 Kupujący zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego informowania 



Sprzedawcy 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 10: 

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 11: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę iż, w przypadku dokonania przez Kupującego płatności bez 

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

przyjmują, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Kupującego 

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

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

nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie 

niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury. 

Wyjaśnienie nr 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

 

Pytanie nr 12: 

Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, 

których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, 

związanych z wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 

2020 roku, stosuje się obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w 

formie oświadczenia o następującej treści:,, Sprzedawca 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 12: 

Zamawiający wskazuje, że złożenie takiego oświadczenia nastąpi według wyboru 

Wykonawcy bądź poprzez złożenie oświadczenia w umowie bądź w formie dodatkowego 

załącznika.  

 

 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednoznaczne doprecyzowanie sposobu rozliczenia ilości 

dostaw oraz fakturowania? Proponujemy aby następowało ono na podstawie dowodu wydania 

wystawianego w bazie magazynowej w chwili napełniania cysterny lub ewentualnie na 

podstawie licznika cysterny w temp ref 15 stopni C ? 

Wyjaśnienie nr 13: 

Zamawiający wskazuje, że wskazany przez Wykonawcę sposób rozliczania paliwa jest 

dopuszczalny przez Zamawiającego, lecz Zamawiający odmawia dokonania zmiany SWZ w 

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

 

 

Pytanie nr 14: 

W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu nr 13 oraz gdyby rozliczanie ilości 

dostaw miałoby się odbywać na podstawie urządzeń pomiarowych Zamawiającego czy 

Zamawiający:  

A) przekaże na wniosek Wykonawcy Świadectwa legalizacji zbiorników wraz z tabelami 

litrażowymi po podpisaniu umowy?  

B) będzie przekazywał Protokoły oraz wydruki z urządzenia pomiarowego zamontowanego 

na zbiorniku klienta przed i po każdej dostawie na adres email wskazany przez Wykonawcę?  

C) będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe? 

D) 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 14: 



Pkt A i B – na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający udostępni wymagane 

dokumenty. 

Pkt C – Zamawiający potwierdza powyższe.  

Pkt D – Zamawiający nie wyraża zgody i podkreśla, że weryfikacja kalibracji urządzeń 

pomiarowych Zamawiającego należy do obowiązków, których Zamawiający bezwzględnie 

przestrzega.  

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pobieranie i przechowywanie kontrpróby? 

Wyjaśnienie nr 15: 

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na pobieranie i przechowywanie kontrpróby przez 

Wykonawcę pod warunkiem, że pobrana w ten sposób kontrpróba nie będzie wliczana do 

paliwa dostarczonego do Zamawiającego (Zamawiający nie będzie ponosił jej kosztu).  

 

Pytanie nr 16: 

Prosimy o potwierdzenie iż, zakupione przez Państwa paliwo będzie przeznaczone na użytek 

własny oraz do dalszej odsprzedaży. 

Wyjaśnienie nr 16: 

Zamawiający potwierdza, że zakupione paliwo będzie przeznaczone na użytek własny oraz do 

dalszej odsprzedaży. 

 

Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający potwierdza iż, składanie zamówień na paliwo jak i dostawy będą się 

odbywały od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Wyjaśnienie nr 17: 

Tak. Zamawiający potwierdza, że będzie składał zamówienia w dni powszednie, chyba że 

zajdą nieprzewidziane okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy. 

Przykładowo w tym miejscu Zamawiający wskazuje, że np. po wybuchu wojny w Ukrainie 

wyjątkowo były składane zamówienia po za wyznaczonymi terminami jak również dostawy 

były realizowane w dni inne niż powszednie. 

 

Pytanie nr 18: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o określenie częstotliwości dostaw paliw w miesiącu. 

Wyjaśnienie nr 18: 



Grajewo – 1-2 dostawy miesięcznie 

Łomża – 1-2 dostawy miesięcznie 

Siemiatycze – 1-2 dostawy miesięcznie 

Suwałki – Et95 – 1-2 dostawy miesięcznie 

 – ON – 3-4 dostawy miesięcznie 

Wysokie Mazowieckie – 1-2 dostawy miesięcznie 

Zambrów – 1-2 dostawy miesięcznie 

Zamówienia będą składane wg bieżących potrzeb danej stacji 

 

Pytanie nr 19: 

Prosimy o określenie minimalnej wielkości pojedynczej dostawy w rozbiciu na wszystkie 

produkty. 

Wyjaśnienie nr 19: 

Zamawiający poniżej wskazuje minimalną wielkość zamówień, które będą składane:  

ON i ON Arkt. – 5.000 l.  

Et95 – 4.000 l.  

 

Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający rozważy uwzględnienie w postępowaniu fakultatywnych przesłanek 

wykluczenia z postępowania (w szczególności określonych w art. 109 ust. 8 U PZP)? W 

opinii Wykonawcy wprowadzenie takich przesłanek jest w jak najlepiej rozumianym interesie 

Zamawiającego, ponieważ eliminuje Wykonawców niesolidnych, nie dających rękojmi 

należytego wykonania zamówienia. 

Wyjaśnienie nr 20: 

Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu fakultatywną przesłankę wykluczenia z 

postępowania określoną w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP i nie rozważa wprowadzenia 

dodatkowych, fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania.  

 

Pytanie nr 21: 

Dot. & 9 Umowy. Uprzejmie informujemy iż, Wykonawca korzysta z oferowanej przez banki 

i obecnie powszechnej już na rynku tzw. usługi collect/speed collect (różne nazwy są 

używane przez różne banki) czyli systemu identyfikacji masowych płatności wykorzystującej 

„wirtualne numery rachunków” w przypadku sprzedaży masowej. Rachunki te nie są 

uwidaczniane w Wykazie, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy - 



Prawo bankowe, jak również nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego. 

Fakt, że tzw. rachunki wirtualne nie są uwidaczniane w Wykazie nie oznacza, że podatnik 

dokonując płatności na te rachunki narażony będzie na konsekwencje przewidziane z tytułu 

dokonania płatności na rachunek spoza Wykazu. Podatnik może sprawdzić w Wykazie, czy 

dokonując zapłaty na konkretny rachunek wirtualny, spełni kryteria ustawowe uprawniające 

do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Mianowicie, poprzez weryfikację numeru 

rachunku wirtualnego w Wykazie podatnik otrzymuje informację, czy jest to rachunek 

powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu. Wpłaty na rachunki 

wirtualne są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek 

wirtualny jest powiązany. Jeżeli więc rachunek rozliczeniowy podatnika znajduje się w 

Wykazie, wówczas płatność dokonywana na rachunek wirtualny, powiązany z tym 

rachunkiem rozliczeniowym, będzie równoznaczna z wykonaniem przez płacącego 

obowiązku zapłaty na rachunek z Wykazu. W związku z powyższym prosimy o 

potwierdzenie, iż Zamawiający będzie realizował płatności również na rachunek wirtualny 

(prowadzony w ramach tzw. usługi  collect/speed collect). 

Wyjaśnienie nr 21: 

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 22: 

Prosimy o potwierdzenie iż, za szklane naczynia i plomby odpowiedzialny będzie 

Zamawiający. 

Wyjaśnienie nr 22: 

Zamawiający potwierdza, iż będzie odpowiedzialny za szklane naczynia i plomby.  

 

Pytanie nr 23: 

Prosimy o doprecyzowanie czy za dni robocze Zamawiający ma na myśli: od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 



zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o te dane w umowie w zapisach dotyczących 

składania zamówień jak i dostaw. ( & 2 ust. 1 oraz 1.1 Umowy ) 

Wyjaśnienie nr 23: 

Zgodnie z wyjaśnieniem nr 17.  

 

Pytanie nr 24: 

Dotyczy Załącznika nr 1 ,,Formularz Wykonawcy” prosimy o zastąpienie w poz. Nr 2 ,,ilość 

w litrach” na ,,ilość w m3” 

Wyjaśnienie nr 24: 

Zamawiający uwzględnia ww. propozycję. 

 

W związku z tym, Załącznik nr 1 do SWZ, poz. 2 kolumna 2 otrzymuje brzmienie: „ilość w 

m3”.  

 

Pytanie nr 25: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ. W związku z tym iż, Załącznik ten dotyczy oświadczenia o 

aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, prosimy o zmianę nazewnictwa z ,, 

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej” na oświadczenie o którym mowa 

powyżej. 

Wyjaśnienie nr 25: 

Zamawiający uwzględnia ww. propozycję i prostuje oczywistą omyłkę pisarską w sposób 

wskazany przez Wykonawcę.  

 

W związku z tym, Załącznik nr 4 do SWZ, w nagłówku, otrzymuje następujące brzmienie: 

„OŚWIADCZENIE 
o aktualności informacji zawartych w JEDZ” 

 

 

 

 

Pytanie nr 26: 

Dotyczy Załącznika ,,Wykaz zrealizowanych dostaw”. Prosimy o korektę numeracji danego 

załącznika z 4 na 5. 

Wyjaśnienie nr 26: 



Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską w sposób wskazany przez Wykonawcę.  

 

 

Pytanie nr 27: 

Dot. & 2 ust. 1 Umowy. Zamawiający pisze ,,Dostawy będą realizowane od poniedziałku do 

piątku w godz: 7.30 – 15.00” Czy Zamawiający potwierdza iż, w przypadku złożenia 

zamówienia w piątek, termin najbliższej dostawy będzie przypadał na najbliższy dzień 

roboczy tj., poniedziałek. 

Wyjaśnienie nr 27: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku złożenia zamówienia w piątek, termin najbliższej 

dostawy będzie przypadał na najbliższy dzień roboczy tj., poniedziałek. 

 

 

Pytanie nr 28: 

Dot. & 2 ust. 7 pkt. B) Umowy. Prosimy o korektę nazwy produktu paliwa z benzyny 

bezołowiowej na olej napędowy arktyczny (ONA2). 

Wyjaśnienie nr 28: 

Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską wskazaną przez Wykonawcę.  

 

Mając na uwadze powyższe, § 2 ust. 7 lit b) Załącznika nr 6 do SWZ – Wzór umowy, 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„cena Oleju Napędowego Arktycznego 2 pomniejszona o kwotę upustu w wysokości 

…...zł/m3 na olej napędowy o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych,” 

 

 

 

Pytanie nr 29: 

Dot. & 5 ust. 2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów 

,,nieodpowiedniej jakości paliwa” na paliwo które nie spełnia Norm o których mowa w & 1 

ust. 1 Umowy. 

Wyjaśnienie nr 29: 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wnioskowanej zmiany. 

 



Z uwagi na powyższe, § 5 ust. 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wykonawca udziela gwarancji na jakość dostarczanego paliwa na okres jednego miesiąca od 

dnia dostawy. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenia aparatury zasilającej i silniki 

eksploatowane w pojazdach Zamawiającego powstałe z powodu paliwa, które nie spełnia 

norm, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniku 

dostarczenia mu paliwa złej jakości, uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania także na zasadach ogólnych przewidzianych przez przepisy Kodeksu 

cywilnego.” 

 

Pytanie nr 30: 

Dot. & 6 ust. 1 i 2 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary 

z 5% na 2,5 %? 

Wyjaśnienie nr 30: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej zmiany.  

 

Pytanie nr 31: 

W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu powyżej, czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu tak aby zachować Symetrię Stron Umowy. Zapis 

otrzymałby brzmienie ,, W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości 

brutto umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego” 

Wyjaśnienie nr 31: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 32: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy zgodnie z którym w 

przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami za zakupione paliwa wykonawca 

będzie uprawniony do wstrzymania dalszej sprzedaży paliw? 

Wyjaśnienie nr 32: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej zmiany. 

 

 

 



Pytanie nr 33: 

Dot. & 1 ust. 3 Umowy. Uprzejmie informujemy iż, to sformułowanie, zgodnie z wyrokiem 

KIO z 16.11.2010 sygn. akt: KIO/UZP 2376/10: opis przedmiotu zamówienia nie może być 

ogólny, szacunkowy ani niedookreślony. Zapis ten stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z art. 

433 pkt 4 pzp, gdyż nie zawiera wskazania minimalnej wartości. Niemniej jednak taki zapis 

byłby dopuszczalny gdy umowa zawierała jakikolwiek inny zapis dotyczący określenia 

minimalnej wartości zamówienia, a takiego zapisu w przedmiotowej umowie nie ma, z tego 

też względu zapis ten stanowi klauzulę abuzywną. W związku z tym prosimy o określenie 

minimalnej gwarantowanej wartości zamówienia 

Wyjaśnienie nr 33: 

Zamawiający wyjaśnia, że § 1 ust. 3 zdanie drugie umowy określa minimalną ilość. Jednakże 

w tym miejscu, Zamawiający wskazuje minimalne, gwarantowane ilości (z wyłączeniem ON 

arktycznego, ponieważ zapotrzebowania na ten produkt, z uwagi na to, iż jest on używany w 

skrajnie niskich temperaturach, Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć): 

ON – 2 530*0,7= 1 771 [m3]  

Et95 – 66*0,7= 46,2 [m3] 

 

Pytanie nr 34: 

Dot. & 2 ust. 7 Umowy. Zamawiający pisze ,,Tak wyliczone jednostkowe ceny netto 

sprzedaży powiększone są o podatek VAT wg obowiązującej stawki”. Zapis ten jest bardzo 

ogólny i ze względu na planowany powrót w sierpniu obecnego roku do pierwotnej stawki 

podatku VAT od paliw (23%), może powodować to rozbieżności interpretacyjne w sytuacji 

gdy zamówienie zostało złożone w momencie obowiązywania obniżonej stawki VAT a 

dostawa faktycznie została przeprowadzona po powrocie do pierwotnej stawki VAT. Prosimy 

o uszczegółowienie tego zapisu. 

Wyjaśnienie nr 34: 

Zamawiający zmienia § 2 ust. 7 zd. ostatnie Załącznika nr 6 do SWZ – Wzór umowy i nadaje 

mu następujące brzmienie: 

„Tak wyliczone jednostkowe ceny netto sprzedaży powiększane są o podatek VAT wg stawki 

obowiązującej na dzień dostawy paliwa”.  

 

 

 

 



Pytanie nr 35: 

Dotyczy rozdziału III ustęp 10 SIWZ Podstawą kalkulacji ceny oferty jest oszacowanie 

kosztów kontraktu, w tym kosztów transportu oleju napędowego do magazynów 

Zamawiającego.  

1. Czy Zamawiający może określić zapotrzebowanie poszczególnych miejsc dostaw w olej 

napędowy w ramach tego zamówienia?  

2. 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 35: 

1. Zamawiający poniżej przedstawia wymagane przez Wykonawcę dane (ilość w 

litrach): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON Suma 

Grajewo 150 000 

Łomża 300 000 

Siemiatycze 360 000 

Suwałki 1 300 000 

Wysokie Mazowieckie 160 000 

Zambrów 260 000 

Suma 2 530 000 

  

Et95 Suma 

Suwałki 66 000 



2. Poniżej tabela dot. ppkt a i b 

Wielkości zamówień w m3 (na podstawie lat 2019-2022) 

Miejsce dostarczenia Rodzaj paliwa Min Max 

Grajewo 19-200, Elewatorska 6A ON 5 000 20 000 

Łomża 18-400, Piłsudskiego 88 ON 20 000 30 000 

Siemiatycze 17-300, Kościuszki 88,  ON 26 000 31 000 

Suwałki 16-400, Wojska Polskiego 100 ON 14 000 31 000 

Wysokie Mazowieckie 18-200, Ogrodowa 3 ON 9 000 18 000 

Zambrów 18-300, Magazynowa 14 ON 10 000 21 000 

    

Suwałki 16-400, Wojska Polskiego 100 Et95 4 000 8 000 

 

Ad. ppkt c – Zamawiający wyjaśnia, że każdy magazyn zamawia oddzielnie wg własnych 

potrzeb. Zdarzają się sytuacje, że zamówienia są składane w tym samym terminie w dwóch 

lub trzech magazynach, ale to od Wykonawcy zależy, czy jest w stanie połączyć dostawy w 

jeden transport. 


