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Gmina Kikół 

Plac Kościuszki 7 

87 – 620 Kikół 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego: 

„Dostawa paliw płynnych dla Gminy Kikół na lata 2023 - 2024” 

 

 Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Kikół udziela 

odpowiedzi na zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Numer ogłoszenia ZP.TP.271.01.2023 

 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały 

w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego 

na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po 

podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty 

(utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty? 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 2 

W odniesieniu do zapisów SWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość 

tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji 

przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w 

przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać 

transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub 

modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – 

dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)? 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie akceptuje. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający zamieści na stronie prawidłowy formularz ofertowy? Na stronie 3 formularza 

znajduje się nieprawidłowa tabela z wyliczeniem wartości – błędne ilości, błędna data, z której 

ma zostać wskazana cena. 



Odpowiedź nr 3 

Zamawiający zamieścił na stronie prawidłowy formularz ofertowy. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w SWZ rozdz. IV pkt 3 lit. i) i j) oraz par. 3 

ust. 2  i zaakceptuje, że do każdej faktury Wykonawca załączy zbiorcze zestawianie transakcji 

dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj 

paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, 

datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa należny upust dla paliw. 

Wykonawca wystawia faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego? Wykonawca 

na zestawieniu transakcji nie zamieszcza nazwy pojazdu, nazwiska i podpisu pobierającego  ani 

ceny za 1 litr po rabacie. 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr  5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zamieszczania na każdym dowodzie 

wydania pieczątki i podpisu pracownika stacji (SWZ rozdz. IV pkt 3 lit. k)? 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu par. 2 ust. 3? Wykonawca na różnych stacjach paliw 

posiada różne ceny w zależności od uwarunkowań położenia stacji. 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający nie odstąpi od zapisu. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w par. 2 ust. 4 i zaakceptuje wskazanie 

wartości rabatu za dany rodzaj paliwa łącznie zamiast wysokości rabatu? 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. 

 

Pytanie nr 8  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności na 14 dni od daty 

wystawienia faktury (par. 3 ust.1)? 

Odpowiedź nr 8 

Zamawiający zmienia §3 ust.1 na : „Należności za zakupione paliwo będą regulowane 

przelewem, w ciągu 21 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT, za każdy okres 

rozliczeniowy trwający od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca na 

postawie zbiorczego wykazu sprzedaży”.  

 

Pytanie nr 9  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w par. 4 ust. 5 i zaakceptuje zapis: „W 

przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości 



udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami.”? Wykonawca nie dokonuje 

wymiany paliwa. 

Odpowiedź nr 9 

Zamawiający nie dopuszcza zmian. 

 

Pytanie nr  10 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w par. 6 ust. 3 lit. a) oraz par.7 ust. 1 lit. a) i 

b) poprzez dodanie następujących wyjątków: „za wyjątkiem awarii systemu obsługi na stacji 

paliw, czasowej modernizacji stacji paliw, zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy (np. 

brak prądu), dostawy paliwa na stację”? 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do zapisów par. 6 ust. 3 lit. b), że niewłaściwa 

jakość paliw musi zostać potwierdzona przez niezależne, akredytowane laboratorium? 

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem, że koszty badania paliwa leżą po stronie 

Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 12  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość naliczania kar zawartych w par. 7 od niezrealizowanej 

części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie/zdarzenie? 

Odpowiedź nr 12 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość naliczania kar zawartych w par. 7 od niezrealizowanej 

części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie/zdarzenie. 

 

Pytanie nr  13 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do par. 7 kolejnego ustępu o następującej 

treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem 

zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę 

należnych kar umownych."? 

Odpowiedź nr 13  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dodania zapisu do § 7. 

 

Pytanie nr  14 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze 

oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych 

Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin 

stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 

 

Odpowiedź nr 14 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia załącznika w postaci ogólnych warunków 

sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy. 
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