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Wyjaśnienie
Znak sprawy: MZK/04/04/2021
W związku z zapytaniem jednego z oferentów, które wpłynęło do firmy,
dotyczącym postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego na tankowanie oleju napędowego bezpośrednio do
zbiorników pojazdów Zamawiającego.
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP),
Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego
wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
Zamawiający określił w § 3 ust. 3 stałą marżę kwotową, jednocześnie w § 6 ust. 4,5
uzależnił podwyżkę lub obniżkę ceny oleju napędowego od zmiany wartości ceny
hurtowej u producenta. W Polsce ceny zakupu oleju napędowego oraz ich ceny
hurtowe u producentów są bardzo zmienne (zmiany publikowane są codziennie), a
różnica pomiędzy nimi nie jest stała. Dodatkowo Zamawiający nałożył obowiązek
aneksowania każdorazowej zmiany ceny co będzie bardzo uciążliwe zarówno dla
zamawiającego jak i Wykonawcy. Czy w związku z powyższym Zamawiający
zaakceptuje wprowadzenie następujących zmian:
ppkt a)
Zastąpienie § 3 ust. 3 następującą treścią: „Określona w Kalkulacji stanowiącej
załącznik nr 2 do SWZ stała marża lub opust w wysokości ….zł/litr od ceny hurtowej
producenta obowiązującej w dniu tankowania jest stała przez cały okres
obowiązywania umowy
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1 ppkt a):
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia od zapisu w § 3 ust. 3 w
załączniku nr 4 do SWZ – Projekt umowy.
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ppkt b)
Zastąpienie § 3 ust. 4 następującej treścią: „Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu umowy stanowi iloczyn faktycznie zatankowanych przez
Zamawiającego litrów oleju napędowego oraz ceny hurtowej, opublikowanej na
stronie producenta, w dniu tankowania, powiększonej o stała marżę lub
pomniejszoną o stały opust – określone w § 3 ust. 3 w Załączniku nr 2 do SWZ”.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1 ppkt b):
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia od zapisu w § 3 ust. 4 w
załączniku nr 4 do SWZ – Projekt umowy.
ppkt c)
Wykreślenie zapisów § 4 ust. 1-6. Zastąpieniem punktu 1 Kalkulacji stanowiącej
załącznik nr 2 do SWZ następującą treścią:
„1. Cena hurtowa netto u producenta zawierająca podatek akcyzowy.
2. stały opust lub stała marża do ceny hurtowej producenta.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1 ppkt c):
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykreślenia zapisu w § 4 ust. 1-6 w
kalkulacji stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.
Powyższe zapisy poprawią przejrzystość umowy oraz pozwolą uniknąć uciążliwego
każdorazowego aneksowania zmiany cen przy jednoczesnej ich kontroli.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 5 ust. 3 i
zaakceptowania poniższego sposobu transakcji bezgotówkowych?
W systemie bezgotówkowego tankowania dokonanie transakcji przy użyciu kart
paliwowych następuje przez okazanie karty paliwowej pracownikowi pracownikowi
stacji po usłudze tankowania, wprowadzeniu karty paliwowej przez kierującego
pojazdem do terminala oraz wpisaniu kodu PIN. Transakcja oraz poprawność kodu
PIN zostanie potwierdzona wydrukiem z terminala. Użytkownik karty otrzyma
egzemplarz wydruku. Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowania w
systemie i zgodnie z zapisem § 9 ust. 3 zafakturowania.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisu § 5 ust. 3 w projekcie
umowy.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zapisu § 5 ust. 4 „fiskalizację”?.
Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych nie są ewidencjonowane na
kasie fiskalnej w trybie fiskalnym. Transakcje bezgotówkowe dokonywane przy
użyciu kart paliwowych na stacjach pali Dostawcy dokumentowane sa dowodem, tj.
wydrukiem z terminala.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:
Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zapisu w § 5 ust. 4 słowa
„fiskalizację”.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu § 5 ust. 5 poprzez jego zastąpienie
następującą treścią :”Wykonawca prześle drogą elektroniczną zbiorcze zestawienie
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(plik PDF) po zakończeniu okresu rozliczeniowego, stanowiące załącznik do
wystawionej faktury”?
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:
Zamawiający dopuszcza możliwości modyfikacji zapisu w projekcie umowy (§ 5
ust.5) poprzez jego zastąpienie proponowanej treści: Wykonawca prześle drogą
elektroniczną zbiorcze zestawienie (plik PDF) po zakończeniu okresu
rozliczeniowego, stanowiące załącznik do wystawionej faktury”.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów § 6 ust. 3? Stacja
paliw posiada dystrybutory, przez które można zatankować cztery rodzaje paliw.
Każdy pistolet do wydawania paliwa oznaczony jest jaki rodzaj paliwa nim
zatankujemy. Kierowca podczas tankowania widzi jakie paliwo tankuje.
Zatankowanie złego rodzaju paliwa jest możliwe tylko i wyłącznie w wyniku błędu
kierowcy, który będzie tankował pojazd. Kara zamieszczona w umowie jest
niezasadna, gdyż ewentualny błąd dotyczy pracownika Zamawiającego.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisu (§ 6 ust.3) w projekcie
umowy
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 3? Na
rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę zapisu w § 9 ust. 2 na
rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

dwa okresy
i od 16 do

dwa okresy
i od 16 do

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający może zweryfikować poprawność zapisu w § 9 ust. 4 i użycia
odniesienia do w § 10 ust. 2?.
Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:
Zapis w § 9 ust. 4 i użycia odniesienia do w § 10 ust. 2 jest poprawny.
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