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Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. 
ul. Gorajska 51, 
22-460 Szczebrzeszyn

Dotyczy:   Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na
zakup  i  dostawę  paliw  na  potrzeby  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w
Szczebrzeszynie Sp. z o.o.  - nr 1/2021

Szanowni Państwo,

Po dokonaniu analizy SWZ wraz z załącznikami, w tym także wzoru umowy, w imieniu firmy , 
zwracam się z pytaniem: 

1.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonywania  zakupu  paliwa  i  produktów
pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych
kart paliwowych i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych od
przedłożenia  wniosku/zamówienia  na  karty  przez  Zamawiającego  po  podpisaniu  umowy,  w
ciągu 10 dni roboczych od 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 zamienną (na skutek zagubienia,  kradzieży,  zmiany dotychczasowych
danych etc.) ? 
Pytanie związane z zapisami SWZ i projektu umowy par 1 ust. 1 i par 3 projektu umowy.

2.  Czy Zmawiający  w przypadku  akceptacji  zakupu paliwa  i  produktów pozapaliwowych  w
formie bezgotówkowej  przy użyciu  kart  paliwowych  dopuści  możliwość zakupu zamienników
produktów  pozapaliwowych  wskazanych  w  SWZ,  o  właściwościach  fizyko-chemicznych  nie
gorszych od posiadanych przez wskazane w SWZ produkty?

3.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w
postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii
nie  uregulowanych  w  umowie  i  doprecyzowania  zapisu  par.  7  projektu  umowy  (wskazany
regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

4. W odniesieniu do zapisów SWZ,  informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania
paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart
paliwowych,  nie  ogranicza  zatem  lokalizacyjnie  Zamawiającego  co  do  stacji  paliw.  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)? Pytanie związane z zapisami SWZ i projektu umowy par 2
ust. 1.

5.   Czy wskazany rabat w par 4 ust. 2 projektu umowy ma być wskazany jako rabat kwotowy
czy procentowy ?

6.  Wykonawca,  mając na uwadze powyższe pytanie zwraca się z prośbą o wskazanie,  czy
rabat, który będzie  wskazany w  par 4 ust. 2 projektu umowy, stanowi rabat uwzględnionym w
oferowanej cenie jednostkowej wskazanej w  formularzu cenowym?   



7.  Czy  Zamawiający  doprecyzuje  zapis  wzoru  umowy  w  §  4  ust.  3,  przez  wskazanie
następujących okresów rozliczeniowych:
„Dostawy  paliw  i  produktów  pozapaliwowych  będą  rozliczane  w  następujących  okresach
rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do
ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji.
Faktura  będzie  uwzględniała  ilość  zakupionych  w danym  okresie  paliw.  Za datę  sprzedaży
uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”?

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 4 ust. 4 projektu umowy, aby
płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane były przez Zamawiającego w formie
przelewów w ciągu 21 dni  od dnia wystawienia  faktury na rachunek bankowy każdorazowo
wskazany na fakturze vat ?
Wykonawca  proponuje  również  e-fakturę  zamiast  faktury  papierowej.  E-faktura  jest
zamieszczana  na  dedykowanym  portalu,  a  powiadomienie  o  jej  wystawieniu  i  możliwości
pobrania jest wysyłane na adres mailowy Zamawiającego.

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby w § 4 ust. 4 zmienić zapis na: ”za datę zapłaty
uznanie konta bankowego Wykonawcy”?

10. W kryterium oceny ofert jest wskazanie, że „Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres
gwarancji  jakości  otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów  w  niniejszym  kryterium”,  przy  czym
kryterium to cena 100% . Wobec tego Wykonawca prosi o wyjaśnienie.

11.  Wobec  powyższych  pytań  wykonawca  prosi  o  udzielenie  odpowiedzi,  gdyż  niniejsze
postępowanie nie jest postępowaniem unijnym, w którym to wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie
treści SWZ musiałby wpłynąć na 14 dni (jak omyłkowo wskazano w SWZ), a na 4 dni, czego
Wykonawca dopełnił. 
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