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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  

o udzielenie zamówienia publicznego 

ozn. sprawy: ZP/DE/02/2022 

wg rozdzielnika 

 

ZP/DE/02/2022 – DI/14/2022                Chojna, dnia 29.11.2022 r. 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania                                                         

pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu 

specjalistycznego do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie  

Sp. z o.o.”, ozn, sprawy: ZP/DE/01/2022 

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień  

w związku z pytaniami Wykonawcy dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu  

na wykonanie zadania pn.: „Zaopatrywanie pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie 

Sp. z o.o. w olej napędowy oraz benzynę bezołowiową”. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego  

w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ,  

które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 25.11.2022 r. 

 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca prosi o dopisanie zapisu do §2 ust. 4 wzoru umowy o treści: „… oraz na terenie całego kraju”. 

Wykonawca wyjaśnia, że oferuje siec stacji paliw na terenie całego kraju. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz zmienia zapis w zał. nr 12 do SWZ. 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o modyfikację zapisów §2 ust. 7-14 wzoru umowy na: „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 przychyla się do prośby Wykonawcy oraz zmienia zapis w zał. nr 12 do SWZ. 

Pytanie nr 3: 

Wykonawca prosi o dodanie zapisu do §3 ust. 5 wzoru umowy w zakresie okresów rozliczeniowych:  

„Za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia 

miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego wraz  

z załączonym wykazem transakcji. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz zmienia zapis w zał. nr 12 do SWZ. 
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Pytanie nr 4: 

Prosimy o dodanie zapisu do §3 ust. 6 wzoru umowy na: 

Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną fakturę wraz z załącznikiem: 

- w formie papierowej na wskazany adres Zamawiającego, 

- ustrukturyzowaną (za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania), 

lub  

- w formacie pdf na następujące adresy mailowe:……..@........, ……..@.........  

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz zmienia zapis w zał. nr 12 do SWZ. 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o dodanie zapisu do §3 ust. 7 wzoru umowy na: 

„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 przychyla się do prośby Wykonawcy oraz zmienia zapis w zał. nr 12 do SWZ. 

Pytanie nr 6: 

W celu zachowania zasady traktowania równego obu stron, prosimy o doprecyzowanie jednakowo nałożonych 

kar.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 na: 

1) „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto. 

2) „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto” 

3) 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. 

4) 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 

5) Strony umowy są uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy kary umowne  

nie pokrywają poniesionych szkód. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz zmienia zapis w zał. nr 12 do SWZ. 

Pytanie nr 7: 

Celem równego traktowania obu stron prosimy o dodanie zapisu do §8 ust. 5 pkt 1) 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 przychyla się do prośby Wykonawcy oraz zmienia zapis w zał. nr 12 do SWZ. 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający zaakceptuje następującą procedurę reklamacyjną ?: „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 
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Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie 

postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz zmienia zapis w zał. nr 12 do SWZ (pyt. nr 2 ). 

Pytanie nr 9: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie, aby w sprawach nieuregulowanych umową, obowiązywał 

Regulamin Używania Kart Flotowych u Wykonawcy, czyniąc jednocześnie z regulaminu załącznik do umowy  

(w załączeniu do wglądu wyłącznie Zamawiającemu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, aby w sprawach nieuregulowanych umową, obowiązywał Regulamin Używania Kart 

Flotowych u Wykonawcy, czyniąc jednocześnie z regulaminu załącznik do umowy. 

 

 

 

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach złożonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ zamieszczono na stronie internetowej 

Zamawiającego www.bip.pukchojna.pl. Wszystkie pytania, odpowiedzi do nich oraz modyfikacje treści SWZ stanowią 

integralną część SWZ. 
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