
Poznań, dnia  12 maja 2021 r.  

 

Zamawiający:  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  

TRANSKOM Sp. z o.o. 

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1       

NIP  777-00-03-222 

  

 Do wszystkich Wykonawców 

 

Znak sprawy: ZP/1/2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na ,,Dostawa oleju napędowego dla P.W. Transkom na okres 24 miesięcy” 

 

W związku z otrzymanymi  pytaniami  zamawiający  udostępnia treść zapytań wraz z udzielonymi 

wyjaśnieniami:  

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostawa wyłącznie oleju napędowego 

standardowego tj., letniego, przejściowego i zimowego.  

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Tak, zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest dostawa wyłącznie oleju 

napędowego standardowego tj., letniego, przejściowego i zimowego. 

 

2. Dot. & 6 ust. 1 Umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy płatności, w taki sposób, 

aby termin płatności liczony był od daty dostawy lub prawidłowo wystawionej faktury VAT? Taki 

sposób określenia terminu płatności jest jednoznaczny i pozwoli uniknąć ewentualnych 

wątpliwości co do chwili doręczenia faktury VAT.  

       Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis. 

 

3. Proszę o doprecyzowanie czy dowód dostawy, dokument WZ należy rozumieć jako dowód wydania 

wystawiony w bazie magazynowej podczas napełnienia cysterny ? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Dokument WZ to dokument wystawiony przez Wykonawcę, w którym zostanie wpisana przez 

pracownika Zamawiającego rzeczywista ilość paliwa przyjęta do zbiorników oraz protokół dostawy 

do umowy sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez kierowcę autocysterny oraz 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

 

4. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia ilościowe i fakturowanie odbywały się w temp. 

referencyjnej 15 st. C? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia ilościowe  i fakturowanie w temperaturze   

referencyjnej 15 st. C. Podstawą przyjęcia ilościowego dostaw będzie pomiar paliwa za pomocą 

zalegalizowanych urządzeń pomiarowych. 

 



5. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia ilościowe i fakturowanie odbywały się na podstawie 

dowodu wydania z bazy magazynowej? 

       Odpowiedź na pytanie nr 5: 

       Zamawiający nie wyraża zgody na taki sposób rozliczenia. 

 

6. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe, czy zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia 

ilościowe i fakturowanie odbywały się na podstawie legalizowanych liczników cysterny? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Pomiar ilości oleju napędowego odbywał się będzie za pomocą zalegalizowanych urządzeń 

pomiarowych, spełniających przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 

r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego 

zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 

przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2014, poz. 1094). 

Dowodem dostawy będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę, w którym zostanie 

wpisana przez pracownika Zamawiającego rzeczywista ilość paliwa przyjęta do zbiorników oraz 

protokół dostawy do umowy sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez kierowcę 

autocysterny oraz upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wpisana i potwierdzona przez 

upoważnionych pracowników Zamawiającego ilość przyjętego paliwa stanowić będzie podstawę 

wystawienia faktury VAT. 

 

7. Czy zaplombowanie skrzyni załadunkowo - rozładunkowej, w której umieszczone są zawory 

wlewowe i spustowe, będzie wystarczające na spełnienie wymogu Zamawiającego aby każda 

cysterna była zaplombowana? Zawory załadunkowe i rozładunkowe przy autocysternach nie są 

przystosowane do dokonywania ich plombowania. Zostało to przewidziane właśnie na skrzyni 

załadunkowo – rozładunkowej autocysterny. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający podtrzymuje zapis umowy § 3 ust. 8.1 (Załącznik nr 1 do SWZ) i wymóg 

oplombowania autocysterny tj. „dostarczania paliwa autocysternami oplombowanymi lub 

cysternami wyposażonymi w elektroniczny układ wydawania i zabezpieczonymi oraz oznaczonymi 

zgodnie z wymogami prawa”. 

 

8. Prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 2 umowy w taki sposób, że składanie zamówień będzie odbywało 

się wyłącznie pisemnie, za pomocą fax-u lub e-mailem. Proponujemy, aby zamówienia 

szczegółowe na paliwa były przekazywane do Wykonawcy wyłącznie pisemnie, tj. za 

pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (e-mail) gdyż rezygnacja z telefonicznej formy 

składania zamówień umożliwi uniknięcie ewentualnych nieporozumień związanych z terminem 

złożenia zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę. 

 

9. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane za pomocą nieodpłatnej aplikacji 

udostępnianej przez Wykonawcę? 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość składania zamówienia za pomocą bezpłatnej aplikacji 

udostępnionej przez wykonawcę, pod warunkiem, że aplikacja nie będzie powodowała 

dodatkowych kosztów lub spełniania przez zamawiającego  dodatkowych warunków technicznych 



do jej działania.  W takiej sytuacji do umowy zostaną dodane zapisy dotyczące korzystania z w/w 

aplikacji.  

 

10. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 umowy. „Cena może ulegać podwyższeniu i musi ulec obniżeniu 

wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta Grupa Lotos  

proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki” Czy Zamawiający potwierdza iż, w toku realizacji 

umowy cena oleju napędowego standardowego każdorazowo będzie ulegała zmianie w przypadku 

obniżki oraz każdorazowo będzie ulegała zmianie w przypadku podwyżki cen oleju napędowego 

dokonanej przez GRUPĘ LOTOS? 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający podtrzymuje treść zapisu § 5 ust. 1 umowy: „Cena  może ulegać podwyższeniu i musi 

ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta 

GRUPA LOTOS proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki.” 

 

11. Zdaniem wykonawcy kary umowne przewidziane w § 9 ust. 2 i 3 umowy są rażąco wygórowane, a 

ponadto  jednostronnie obciążają tylko wykonawcę, podczas gdy powinna być zachowana zasada 

równomierności obciążeń stron karami umownymi. W związku z tym postulujemy aby: 

- zmniejszyć wysokość kary umownej określonej w § 9 ust. 2 umowy do kwoty 50.000,00 zł oraz 

określonej w § 9 ust. 3 umowy do kwoty 100.000,00 zł. 

- wprowadzić adekwatne kary umowne obciążające zamawiającego lub usunąć z umowy 

wymienione powyżej zapisy jednostronnie obciążające karami umownymi Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający jako podmiot prawa publicznego winien odpowiednio zabezpieczyć realizację 

warunków umowy m.in. poprzez zapisy umowne dotyczące kar umownych. Wysokość kar 

określona przez zamawiającego wynosi odpowiednio około 1% i 2% wartości przedmiotu 

zamówienia. Wg oceny zamawiającego wysokość kar nie jest rażąco wygórowana w stosunku do 

przedmiotu umowy. Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania modyfikacji. 

 

12. Prosimy o skrócenie okresu gwarancji z obecnych 6 miesięcy do 1 miesiąca. Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na powyższe? Termin 6 m-cy nie znajduje uzasadnienia ponieważ paliwa płynne 

zostaną zużyte przez zamawiającego w okresie max. 1 m-c. 

        Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 

 

13. Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw 

w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, których 

przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, związanych z 

wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się 

obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. Czy w związku z powyższym 

Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia lub złożenie 

odrębnego oświadczenia o następującej treści: „Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.” 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez sprzedawcę odrębnego oświadczenia w powyższym 

zakresie, które będzie stanowiło załącznik do umowy.  

 



14. Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia np.: w dojeździe np.: autocysterny do 

miejsca rozładunku? 

       Odpowiedź na pytanie nr 14: 

  Zamawiający informuje, że występują utrudnienia pomiędzy godzinami 17.00-7.00. Przed wjazdem 

na teren (na szlabanie) zamawiającego został zainstalowany system rozpoznawania tablic. W 

przypadku dostarczania paliwa w godzinach 17.00-7.00 wykonawca, musi o tym fakcie 

poinformować zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem, podając numery rejestracyjne 

ciągnika i cysterny, tak by można było te dane dodać do systemu rozpoznawania tablic. 

 

15. Prosimy o potwierdzenie iż, zakupiony olej napędowy będzie wykorzystywany przez 

Zamawiającego na potrzeby własne oraz będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży? 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający potwierdza, że zakupiony olej napędowy będzie wykorzystywany przez 

zamawiającego na potrzeby własne oraz będzie przeznaczony do dalszej odsprzedaży. 

 

16. Prosimy o potwierdzenie że jednostką rozliczeniową będzie zł/m3 ? 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Tak, jednostką rozliczeniową będzie zł/m3. 

 

17. Dot. Formularza Ofertowego. W kolumnie nr 8 prosimy o dokonanie korekty na ,,kolumna 6+7” 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Zamawiający dokonał korekty w formularzu ofertowym i zamieścił nowy formularz ofertowy na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

18. Czy składanie zamówień na paliwo będzie się odbywało w dni robocze tj., od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

 Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Tak, składanie zamówień na paliwo będzie się odbywało w dni robocze tj., od poniedziałku do         

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

19. Czy dostawy paliwa będą się odbywały tylko w dni robocze tj., od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

 Odpowiedź na pytanie nr 19: 

 J.w. – odpowiedź jak dla  pytania nr 18. 

 

20. Czy ewentualne badanie jakości paliwa będzie przeprowadzało niezależne akredytowane 

laboratorium? 

Akredytacja laboratorium to wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli jakości za pomocą 

stałego monitorowania miarodajności wyników badań przeprowadzanych przez te laboratoria.  

Akredytowanie laboratorium musi mieć określony status prawny, być niezależne od nacisków 

handlowych, finansowych i innych, tak aby była zapewniona bezstronność, niezależność i 

rzetelność. W związku z powyższym akredytowane laboratorium to laboratorium niezależne. 

 

21. Czy pobór próbek będzie dokonywany przy każdej dostawie? 

Odpowiedź na pytanie nr 21: 

Zamawiający informuje, że będzie pobierał próbki tylko do wybranych przez siebie dostaw. 

 



22. Jak często Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania analizy paliwa w akredytowanym 

niezależnym laboratorium? 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 

Zamawiający informuje, że nie określa częstotliwości do dokonania analizy paliwa w 

akredytowanym niezależnym laboratorium. 

 

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby cena liczona była wg średniej arytmetycznej wg dwóch 

największych Producentów Paliw tj., PKN Orlen S.A. i Grupy Lotos S.A.? 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 

 

24. Prosimy o potwierdzenie, że próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania 

próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 1035) oraz polska normą PN-EN 

ISO 3170? 

Odpowiedź na pytanie nr 24: 

Tak, Zamawiający potwierdza, że próbki paliw będą pobierane i przechowywane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania 

próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1035) oraz polska normą PN-EN 

ISO 3170 lub aktualną. 

 

25. Dot. & 4 ust. 3 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie wysokości kary z 10% na 5% 

wartości brutto ? 

Odpowiedź na pytanie nr 25: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 

 

26. Dot. & 4 ust. 4 pkt. 4.4 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie wysokości kary z 

25% na 10 % wartości brutto ostatniej dostawy? 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 

 

27. Prosimy o zmianę zapisów par 4 ust 4 umowy w ten sposób, aby odchylenia były uwzględniane 

względem rozporządzenia jakościowego. 

Odpowiedź na pytanie 27: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez wykonawcę zapis. 

 

28. Prosimy o usunięcie zapisu par 5 ust. 4. Comiesięczne przedkładanie potwierdzania uregulowania 

VAT nie znajduje uzasadnienia w sytuacji gdy płatności regulowane są na rachunek bankowy 

znajdujący się na „białej liście”. 

Odpowiedź na pytanie nr 28: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. 

 

29. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby jako datę zapłaty przyjąć  datę wpływu należności na konto 

Sprzedawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data obciążenia rachunku bankowego 

zamawiającego co może generować zbędne utrudnienia w trakcie współpracy handlowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 29: 



Zgodnie z zapisami umownymi w § 6 ust. 1: „Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wykonawcy” – czyli na rachunek bankowy sprzedawcy. 

 

30. Czy Kupujący będzie respektował regulacje Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji odnoszących się 

do mechanizmu podzielonej płatności? 

Odpowiedź na pytanie nr 30: 

Tak.  

 

31. Czy Kupujący wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Kupującego płatności bez wskazania 

w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, że płatność 

taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Kupującego wynikających z kolejno najstarszych 

niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane zostaną wszelkie inne płatności 

Kupującego, które w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w szczególności poprzez 

wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie niewystępującego numeru lub innego oznaczenia 

faktury? 

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez wykonawcę rozwiązanie. Jednocześnie 

zamawiający informuje, że w przypadku dokonywania płatności w jej tytule wskazuje numer 

faktury, za którą dokonuje płatność.  

 

32. Czy Kupujący wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Sprzedawcę 

wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z 

późn. zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami lub ich 

dochodzenie. Wyrażenie powyższej zgody upoważnia Sprzedawcę do udostępnienia w/w osobie 

trzeciej informacji niezbędnych do dochodzenia przenoszonej wierzytelności lub jej dalszego 

obrotu w tym m.in.: wysokości zadłużenia oraz informacji o ustanowionych zabezpieczeniach. O 

dokonaniu przeniesienia wierzytelności Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego. 

Odpowiedź na pytanie nr 32 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Sprzedawcę 

wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego. Zapis został dodany do 

Załącznika nr 1 do SWZ i opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

33. Czy Kupujący wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie Sprzedawcy o 

istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i 

terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o 

ogłoszenie upadłości. Ponadto czy Kupujący wyrazi zgodę aby zobowiązać się do każdorazowego i 

niezwłocznego informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego danych w tym 

m.in.: nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty 

elektronicznej e-mail, numeru telefonu? 

Odpowiedź na pytanie nr 33: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

34. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów zgodnie z którymi zostanie 

ustanowiony limit kredytu kupieckiego i w przypadku przekroczenia tego limitu sprzedaż paliw 

zamawiającemu zostanie wstrzymana? 



Odpowiedź na pytanie nr 34: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisów zgodnie, z którymi zostanie 

ustanowiony limit kredytu kupieckiego. 

 

35. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby wskazać w umowie numer BDO wykonawcy, jeżeli wykonawca 

taki numer posiada? 

Odpowiedź na pytanie nr 35: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jeżeli wymóg zamieszczenia numeru BDO wynika wprost 

w przepisów  prawa lub wymogów wewnętrznych wykonawcy. 

 

36. Prosimy o informację czy w przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie 

rozliczeń na podstawie Dowodu wydania lub licznika cysterny, urządzenia pomiarowe w 

zbiornikach zamawiającego będą posiadały stosowne legalizacje? 

Odpowiedź na pytanie nr 36: 

Tak, zamawiający potwierdza, że urządzenia pomiarowe w zbiornikach zamawiającego będą 

posiadały stosowne legalizacje. 

 

37. W przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na podstawie Dowodu 

wydania lub licznika cysterny jaka wielkość ubytku będzie uznawana jako ubytek naturalny, o który 

zostanie powiększona ilość paliwa wskazana na fakturze ustalona w oparciu o urządzenia 

pomiarowe zamawiającego (przy czym suma ilości paliwa wskazana na fakturze obejmująca ilość 

wskazaną na podstawie  urządzeń pomiarowych zamawiającego oraz wynikająca z ubytku 

naturalnego nie może być większa niż ilość paliwa wynikająca z dowodu wydania)? 

Odpowiedź na pytanie nr 37: 

Zamawiający informuje, że urządzenia pomiarowe zamawiającego posiadają legalizację, w związku 

z tym zamawiający  nie  będzie uwzględniał ubytku naturalnego. 

 

38. Czy w przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na podstawie 

Dowodu wydania lub licznika cysterny zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie Wykonawcy 

Wydruków z urządzenia pomiarowego zamontowanego na zbiorniku klienta przed i po dostawie i 

protokołu na adres mailowy wykonawcy?  

Odpowiedź na pytanie nr 38: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

39. Czy w przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na podstawie 

Dowodu wydania lub licznika cysterny zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie Świadectwa 

legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi do wykonawcy po podpisaniu umowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 39: 

Tak, zamawiający wyraża zgodę na  przekazanie Świadectwa legalizacji zbiorników wraz z tabelami 

litrażowymi do wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

40. Czy w przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na podstawie 

Dowodu wydania lub licznika cysterny Wydruk po zakończeniu dostawy będzie dokonany po 

ustabilizowaniu się lustra paliwa w zbiorniku tj. po upływie ok. 20 minut? Jest to konieczny wymóg 

dla uzyskania maksymalnej dokładności pomiaru.  

Odpowiedź na pytanie nr 40:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

41. Czy w przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na podstawie 

Dowodu wydania lub licznika cysterny W przypadku prowadzenia sprzedaży paliwa – czy 

zamawiający wyrazi zgodę na wstrzymanie sprzedaży w trakcie dostawy paliwa, a jeśli urządzenia 

pomiarowe zamawiającego pozwalają na prowadzenie sprzedaży - to czy zamawiający wyrazi 

zgodę na przesłanie wykonawcy na adres mailowy dokumentów potwierdzających ilość tej 

sprzedaży? 

Odpowiedź na pytanie nr 41: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

42. Czy w przypadku jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na dokonywanie rozliczeń na podstawie 

Dowodu wydania lub licznika cysterny zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie Dostawa 

kontrolowana  1 – 2 razy w roku w celu weryfikacji prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych 

zamawiającego?   

Odpowiedź na pytanie nr 42: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Aleksandra Adamska 

Pełnomocnik zamawiającego 

Poznań, dnia 12 maj 2021 r.  
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