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Wyjaśnienia 

Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy postępowania: 
„Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi” 
znak sprawy MK.2370.3.2022 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający 
odpowiadając na pytania Wykonawców wyjaśnia co następuje:  
 
Pytanie 1 
Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde wezwanie 
świadectw jakości  paliw (umowa § 4 ust 1), gdyż dokumenty dotyczą dostarczonej pewnej 
partii paliwa i są ogólnodostępne na każdej stacji a więc również i dla Zamawiającego? 
Odpowiedź na pytanie 1  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 2 

Czy Zamawiający zaakceptuje i  wyrazi zgodę na dodanie § 4  poniższej procedury 
reklamacyjnej obowiązującej u Wykonawcy w  przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa: 
„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. 
W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez 
Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. 
W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub 
odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga 
zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub 
Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi 
szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie 
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze 
sądowej”? 
Odpowiedź na pytanie 2  
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę zapisu w projekcie umowy  § 4 ust.4 poprzez 
dodanie po słowach: ,,…. (...)nieodpowiedniej jakości paliwa” dodanie następującej treści: 
 ,,.. potwierdzonej przez Wykonawcę w wyniku uznania pisemnej  reklamacji 
Zamawiającego’’? 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę zapisu w projekcie umowy  § 4 ust.4 i po uznanej 
reklamacji termin zwrotu kosztów z 10 do 20 dni roboczych? 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 



Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę   zapisu w  § 4  ust. 5  poprzez odstąpienie od 
kary umownej, ponieważ w przypadku złej jakości paliwa funkcjonuje u Wykonawcy proces 
reklamacyjny? 
Odpowiedź na pytanie 5 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 1, § 4  ust. 5 poprzez wyrażenie 
zgody, aby kara umowna liczona była od niezrealizowanej części  wartości zamówienia? 
Odpowiedź na pytanie 6 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy § 6 ust 4 poprzez 
zamianę treści:,,…..odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot niezapłaconych’’ na treść: 
,,…odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych’’? 
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze 
oferenta) załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania kart paliwowych 
Wykonawcy z dnia 24 maja 2018r -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie? 
Odpowiedź na pytanie 8 
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości  
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dodanie w zapisu projektu umowy § 6 zapisu o 
proponowanej treści: "Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy 
jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie 
danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od 
dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób 
fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy 
zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów Zamawiającego, 
prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zamawiającego- bez względu na 
podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy 
przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym 
osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy 
jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności."? 
Odpowiedź na pytanie 9 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
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