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Rawicz, dnia 08.12.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIE NR 1  
zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr DOP/361-26/2021 pn.: 

„Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu” 
Nr ogłoszenia o zamówieniu 2021/BZP 00299142/01 z dnia 2021-12-03 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.), w związku z wniesionymi przez 
Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz – Zakład Usług 
Komunalnych w Rawiczu” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.   
 
 
Pytanie nr 1 
„Czy Zamawiający dopuszcza 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 przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 
*    0 zł netto za kartę nową, 
*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy 
*    0 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) ? 
Odpowiedź nr 1 
Tak. Zamawiający dopuszcza 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 przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 
*    0 zł netto za kartę nową, 
*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy 
*    0 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) 
 
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 
Tak. Zamawiający w odniesieniu do zapisów SWZ i umowy może zaakceptować sytuację, iż 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), o ile najbliższa stacja Wykonawcy będzie 
znajdowała się w promieniu 5 km od siedziby Zamawiającego. 
Dokonywanie transakcji bezgotówkowych jest zgodne z projektem umowy; Zamawiający nie sprzeciwia się 
dokonywaniu transakcji oraz rozliczaniu przy pomocy kart paliwowych o ile zasady korzystania z kart będą 
skorelowane z wymogami wynikającymi z SWZ i projektu umowy, tj. zapewnią identyfikację kupującego oraz numer 
transakcji bezgotówkowej, datę, miejsce, wartość i ilość zakupionych produktów lub usług. 
Wydruk z terminala, o którym mowa w par. 7 projektu, możne być realizowany również poprzez prezentację widoczną 
na nośniku elektronicznym, w dedykowanym zamawiającemu oknie dostępowym, automatycznie po zakupie. 
 
Pytanie nr 3 
Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żądanie świadectw jakości oferowanych paliw 
(par. 4), gdyż dokumenty dotyczą dostarczonej pewnej partii paliwa i są ogólnodostępne na każdej stacji a więc 
również i dla Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 3 
Nie. Zamawiający wskazuje, iż nie ma możliwości odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żądanie świadectw 
jakości oferowanych paliw (par. 4). 
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Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza aby udostępnienie świadectw jakości na żądanie zamawiającego nastąpiło 
poprzez wskazanie gdzie znajdują się w/w dokumenty wraz z zapewnieniem dostępu do nich w (np. email, strona 
WWW, sfotografowania na stancji paliw gdzie odbywa się tankowanie) przez uprawnione osoby ze strony 
zamawiającego. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowienia par. 10 ust. 1 pkt 1) poprzez zastąpienie 
sformułowania: ,,przez którąkolwiek przez stron’’ zapisem: ,,przez Zamawiającego’’ ?  
Odpowiedź nr 4  
Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany postanowienia par. 10 ust. 1 pkt 1) poprzez zastąpienie 
sformułowania: ,,przez którąkolwiek przez stron’’ zapisem: ,,przez Zamawiającego’’  
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość w par. 10 ust. 1 pkt 2 dodania następującego sformułowania: „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 5 
Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość w par. 10 ust. 1 pkt 2 dodania następującego sformułowania: „za wyjątkiem 
awarii systemu obsługi na stacji paliw, czasowej modernizacji stacji paliw, zdarzeń losowych niezależnych od 
Wykonawcy (np. brak prądu), dostawy paliwa na stację” W związku z czym Zamawiający uzupełnia par. 10 ust. 1 pkt 
2 projektu umowy w powyższym zakresie. Aktualny projekt umowy stanowi zał. do niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 11 ust. 2 pkt 6 dodać zapis, że zła jakość paliw musi 
zostać potwierdzona przez niezależne akredytowane laboratorium wybrane przez Strony? 
Odpowiedź nr 6 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w par. 11 ust. 2 pkt 6 dodać zapis o następującej treści: par 
11 ust 2 pkt 6) Paliwa dostarcza się złej jakości i niezgodnie z § 4, co zostanie potwierdzone przez akredytowane 
laboratorium wybrane przez Zamawiającego; koszty badania ponosi Wykonawca, gdy jakość paliwa nie mieści się w 
obowiązujących normach lub Zamawiający, gdy jakość paliwa jest zgodna z obowiązującymi normami. W związku z 
czym Zamawiający uzupełnia par. 11 ust. 2 pkt 6 projektu umowy w powyższym zakresie. Aktualny projekt umowy 
stanowi zał. do niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i 
używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SWZ? 
Odpowiedź nr 7 
Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i 
używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SWZ. 
 
 
Zamieszczony w dniu 03.12.2021 roku projekt umowy jest nieaktualny. 
 
Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert. 
Zamawiający przedłuża termin (datę) składania ofert do dnia 14 grudnia 2021 roku. 
 
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmian w SWZ oraz w ogłoszeniu  
o zamówieniu zgodnie z poniższym (godziny składnia i otwarcia ofert nie ulegają zmianie):  
1) w rozdziale XVI pkt 1 SWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia 12 stycznia 2022 roku, 
2) w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na 14 grudnia 2021 roku, 
3) w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na 14 grudnia 2021 roku,, 
4) w sekcji VIII ogłoszenia o zamówieniu: 

a) pkt 8.1.) tj. zmienia termin składania ofert na: 2021-12-14,  
b) pkt 8.3.) tj. zmienia termin otwarcia ofert na: 2021-12-14, 
c) pkt 8.4.) tj. zmienia termin związania ofertą: do 2022-01-12 

 
Pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian. 
 
Niniejsze wyjaśnienie wraz z załącznikami (aktualny projekt umowy, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia) stanowią 
integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr DOP/361-26/2021 i są dla stron 
wiążące.   
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Wyjaśnienie wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/546277 
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