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INFORMACJA 
 

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego do kotłowni c.o. oraz paliwa i AdBlue do samochodów Nadleśnictwa 
Chmielnik”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na pytania 
oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą oferującym elektroniczne 
karty paliwowe, odstąpi od zapisu §2 ust. 5 wzoru umowy oraz pkt 1 Zasady ogólne dla cz. II OPZ, jeśli 
Wykonawca udostępnia do wglądu na każdej stacji paliw świadectwa jakości paliw ?

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapisy §2 ust. 5 załącznika nr 1b SWZ  „Wzór umowy- część 2- modyfikacja z 
dnia 03.08.2022” oraz cz. II OPZ pkt 1, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: Wykonawca 
zobowiązuje  się  udostępnić do wglądu Zamawiającego na każdej stacji świadectwa jakości paliwa 

Pytanie nr 2:
W nawiązaniu do zapisu §2 ust. 6 prosimy o modyfikację i doprecyzowanie zapisów ust. 7-8 oraz pkt 2-3 OPZ 
zasady ogólne dla cz. 2 na jednolitą treść: „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: 
Zamawiający wyrażą zgodę i modyfikuje §2 ust. 8 załącznika nr 1b  SWZ „Wzór umowy- część 2- 
modyfikacja z dnia 03.08.2022” oraz pkt 2-3 OPZ zasady ogólne dla cz. 2
Pytanie nr 3:
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §4 ust. 4 wzoru umowy oraz OPZ cz. II pkt 4 ppkt 4.3.) o treści: 
„Wykonawca prosi o usunięcie zapisu : przy zobowiązaniu Wykonawcy, iż faktura Wykonawcy będzie 
dostarczona Zamawiającemu na 10 dni przed terminem płatności. Zamawiający dokona płatności na konto 
podane na fakturze przez Wykonawcę po otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur VAT”.
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Odpowiedź:
Zamawiający wyrażą zgodę i modyfikuje §4 ust 4 załącznika nr 1b SWZ „Wzór umowy- część 2- 
modyfikacja z dnia 03.08.2022”  oraz  II pkt 4 ppkt 4.3 OPZ

Pytanie nr 4:
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §4 ust. 5 wzoru umowy na:
„Dopuszcza się możliwość zmiany (podwyżka, obniżka) wynikającej z wahań na rynku paliwowym wg 
następującej zasady: do rozliczeń zakupionego paliwa przyjęta będzie cena jednostkowa (za 1 litr) tożsama z 
ceną wyświetlaną na dystrybutorze stacji paliw w trakcie dokonywania zakupu, pomniejszona o upust 
wskazany w ofercie cenowej”.

Wykonawca usunął treść: „cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty”, 
ponieważ ceny wskazane w ofercie są tylko szacunkowe, natomiast nie mają przełożenia w okresie trwania 
umowy, gdyż ceny ulegają zmianom niekiedy codziennie lub w trakcie danego dnia

Odpowiedź:
Zamawiający wyrażą zgodę i modyfikuje  §4 ust 5 załącznika nr 1b SWZ „Wzór umowy- część 2- 
modyfikacja z dnia 03.08.2022”

Pytanie nr 5:
Prosimy o dodanie kolejnego zapisu do §4 wzoru umowy o treści: „Jeżeli Zamawiający nie dokona 

zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia oraz wezwie 
Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. Niezależnie od powyższego,  w sytuacji określonej 
w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma prawo zablokować wszystkie Karty Flotowe Zamawiającego,  aż do 
momentu zapłaty zaległości. Do czasu uregulowania należności Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart 
zablokowanych i skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w 
ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych należności. 
"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje §4 ust 6 załącznika nr 1b SWZ „Wzór umowy- część 2- 
modyfikacja z dnia 03.08.2022” poprzez dodanie pkt 6  
 
Pytanie nr 6:
Proponujemy usunięcie zapisów §4 ust. 7 -9 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrażą zgody i podtrzymuje zapisy SWZ. Zapisy  §4 ust. 7 -9 załącznika nr 1b SWZ 
„Wzór umowy „ wynikają z przepisów ustawy Pzp

Pytanie nr 7:
W celu zachowania zasady równego traktowania obu stron jak i zastosowania prawidłowych zapisów do cz. 
2, prosimy o zastosowanie jednakowych kar zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego, dokonując 
modyfikacji całego zapisu §6 wzoru umowy na:

a) „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto.
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b) „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto”

Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. brak prądu), 
modernizacji stacji, wyłączenia stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi. W przypadku 
wystąpienia w.w. zdarzeń, Zamawiający zobowiązuje się tankować na kolejnej stacji znajdującej się najbliżej 
siedziby Zamawiającego niezależnie od zakresu km oraz godzin otwarcia. Wykonawca z tego tytułu nie będzie 
ponosił kar finansowych”.
„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:
Zamawiający modyfikuje zapisy §6 ust 2 zapisy  §7 załącznika nr 1b SWZ „Wzór umowy- część 2- 
modyfikacja z dnia 03.08.2022”

Pytanie nr 8:
Zwracamy się z prośbą o  dodanie kolejnego zapisu do §7 wzoru umowy o treści: „Wykonawca może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za 
okres dłuższy niż 30 dni”.

Odpowiedź:
Zamawiający wyrażą zgodę i modyfikuje zapisy  §7 załącznika nr 1b SWZ „Wzór umowy- część 2- 
modyfikacja z dnia 03.08.2022”

Pytanie nr 9:
Prosimy o modyfikację zapisu §8 wzoru umowy na treść: „Zmiana postanowień niniejszej umowy może 
nastąpić za zgodą pisemną obu stron”.  Art. 455 wskazuje np. brak możliwości podwyższenia o 50 % w okresie 
trwania umowy cen. Uwzględniając ostatni okres czasu podwyżek cen, Wykonawca nie jest w stanie 
przewidzieć sytuacji na rynku przez okres 24 mies. trwania umowy, w związku z tym Wykonawca nie 
zaakceptuje wskazane art. Ustawy Pzp.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy §8 załącznika nr 1b SWZ „Wzór umowy- część 2- modyfikacja z dnia 
03.08.2022” 

Pytanie nr 10:
Prosimy o ujednolicenie zapisów OPZ cz. II pkt 6-7 oraz §2 ust. 9 wzoru umowy na treść zapisu:
„W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Flotowej, Zamawiający zobowiązany jest 
do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie  Wykonawcy  pod numerami: ………… (od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00) lub pod nr infolinii ……………….. (poza godzinami pracy oddziału) w celu 
zastrzeżenia utraconej Karty Flotowej oraz dodatkowo dokonać potwierdzenia pod adresem e-mail……….. 
Zgłoszenia utraty Karty Flotowej przyjmowane są całodobowo na infolinii we wszystkie dni tygodnia. Przy 
każdym zgłoszeniu utraty Karty Flotowej należy podać numer utraconej Karty Flotowej, typ, nazwę 
Zamawiającego oraz numer rejestracyjny lub nazwisko kierowcy, na które została wystawiona Karta Flotowa. 
Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji dotyczących okoliczności 
utraty Karty Flotowej, których Wykonawca może zażądać. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody 
poniesione na skutek transakcji dokonywanych z użyciem utraconej lub skradzionej Karty Flotowej.  Wykonawca 
przejmuje odpowiedzialność za Transakcje Bezgotówkowe dokonane przy użyciu utraconej lub skradzionej 
Karty Flotowej po upływie 2 godzin, licząc od momentu przyjęcia  przez Wykonawcę zgłoszenia o utracie, 
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zniszczeniu lub kradzieży Karty Flotowej pod warunkiem, że zawiadomienie o utracie, zniszczeniu lub kradzieży 
Karty Flotowej zostało dokonane przez Zamawiającego w trybie określonym  ppkt a) powyżej niniejszej umowy”.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje zapisy §2 ust. 9 załącznika nr 1b SWZ „Wzór umowy- 
część 2- modyfikacja z dnia 03.08.2022” oraz cz. II OPZ pkt 1, który po modyfikacji otrzymuje 
brzmienie: „W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Flotowej, Zamawiający zobowiązany jest 
do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie  Wykonawcy  pod numerami: ………… (od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00) lub pod nr infolinii ……………….. (poza godzinami pracy oddziału) w celu 
zastrzeżenia utraconej Karty Flotowej oraz dodatkowo dokonać potwierdzenia pod adresem e-mail……….. 
Zgłoszenia utraty Karty Flotowej przyjmowane są całodobowo na infolinii we wszystkie dni tygodnia. Przy 
każdym zgłoszeniu utraty Karty Flotowej należy podać numer utraconej Karty Flotowej, typ, nazwę 
Zamawiającego oraz numer rejestracyjny lub nazwisko kierowcy, na które została wystawiona Karta Flotowa. 
Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji dotyczących okoliczności 
utraty Karty Flotowej, których Wykonawca może zażądać. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody 
poniesione na skutek transakcji dokonywanych z użyciem utraconej lub skradzionej Karty Flotowej.  Wykonawca 
przejmuje odpowiedzialność za Transakcje Bezgotówkowe dokonane przy użyciu utraconej lub skradzionej 
Karty Flotowej po upływie 2 godzin, licząc od momentu przyjęcia  przez Wykonawcę zgłoszenia o utracie, 
zniszczeniu lub kradzieży Karty Flotowej pod warunkiem, że zawiadomienie o utracie, zniszczeniu lub kradzieży 
Karty Flotowej zostało dokonane przez Zamawiającego w trybie określonym  ppkt a) powyżej niniejszej umowy”

Związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie załącznik nr 1b do SWZ po modyfikacji.

Z poważaniem
Piotr Pietrusik
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Chmielnik
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