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Wykonawcy: 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw w 
systemie bezgotówkowym 

 

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną 
dalej „ustawą Pzp” przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami 
złożonymi w przedmiotowym postępowaniu: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez 
wpisanie, iż olej napędowy i benzyna bezołowiowa spełniać będą wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w 
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 16 grudnia 
2008 r. z późniejszymi zmianami) - zamiast wymagania polskich norm, do 
których obecnie odwołuje się projekt umowy? Ww. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki jest bowiem powszechnie obowiązującym aktem prawnym w 
zakresie norm, które powinny spełniać paliwa. Polskie normy nie 
mają natomiast mocy powszechnie obowiązującej.  

Odp. Zamawiający informuje, że zmianie ulega zapis § 1 pkt 1 projektu umowy, 
stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ i otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu paliwa do samochodów 
służbowych wskazanych w Załączniku nr 1, w stacjach paliw wymienionych w Załączniku 
nr 2, tj.: oleju napędowego, spełniającego wymogi normy PN-EN 50+A1:2011 w ilości 
32.000 litrów oraz  benzyny bezołowiowej Pb 98 w ilości 3.000 litrów i benzyny Pb 95 w 
ilości 5.000 litrów, spełniających wymogi normy PN-EN 228:2009 oraz rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 ze zm.).”  

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę par. 5 pkt 1 projektu umowy poprzez 
wskazanie konkretnych przypadków i przyczyn, które mogą stanowić 
podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 
Nienależyte wywiązywanie się z warunków umowy, które zapisano w umowie 
obecnie, jest pojęciem zbyt szerokim i ogólnym.  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w § 5 pkt 1. 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisu w umowie par. 4 pkt 12 na 
proponowany: 

Faktura jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należność z 



tytułu sprzedaży produktów i usług dokonanej w tym okresie. Ustalone są 
następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do ostatniego dnia miesiąca. Za 
datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.  

Odp. Zamawiający informuje, że zmianie ulega zapis § 4 projektu umowy, 
stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ i otrzymuje brzmienie: 

1. Zapłata należności, o której mowa w § 3 ust. 3 będzie dokonywana przez 
Zamawiającego na podstawie ilości i ceny przedmiotu umowy, podanej na fakturze 
oraz w zestawieniu transakcji za dany okres rozliczeniowy, tj. od 1-go do ostatniego 
dnia miesiąca. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania zestawień 
bezgotówkowych transakcji zawierających datę transakcji, ilość paliwa, rodzaj 
paliwa i numer rejestracyjny samochodu. Zestawienia transakcji sporządzane będą 
za dany miesiąc kalendarzowy. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego 
okresu rozliczeniowego. 
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie par. 4 pkt 4 na proponowany: 
 „Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez 
Zamawiającego w formie przelewów w ciągu 14 dni od dnia wystawienia 
faktury”. 
Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie 
rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania” , z przyczyn 
braku możliwości windykacji należności, nie istnieje. 

Odp. Zamawiający informuje, że zmianie ulega zapis § 4 pkt 4 projektu umowy, 
stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ i otrzymuje brzmienie: 

Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego 
w formie przelewów w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury. 
 
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie par 4 pkt 5 na proponowany: 
 „za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu 
dokonanej sprzedaży produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy.”  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w § 4 pkt 5. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania 
regulaminu Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart 
Flotowych PKN Orlen S.A. z dnia 01.07.2012 w zakresie niesprzecznym z 
postanowieniami SIWZ i umowy? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

 

 

 
 


