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WYJAŚNIENIE NR 1 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: 
 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn.: „Dostawa paliwa wraz z 
dzierżawą zbiornika na potrzeby Gminy Żarnów” 

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienia treści 
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu działając w 
trybie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021, poz. 1129), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
1. Odnośnie wymogów dotyczących zbiornika w zakresie części II, czy Zamawiający 
wyrazi zgodę, aby Wykonawca w ramach umowy udostępnił zbiornik o pojemności 2500 
litrów? Zbiornik o pojemności 2500 litrów podlega tym samym regulacjom prawnym co 
zbiornik 1500 litrów, dodatkowo zastosowanie zbiornika o większej pojemności ograniczy 
koszty logistyczne związane z większą jednorazową dostawą oraz dodatkowo zabezpieczy w 
większym stopniu Zamawiającego w zakresie rezerwy paliwowej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 
 
2. Prosimy o określenie minimalnej wielkości jednorazowej dostawy. 
 
Odpowiedź:  Zamawiający określa minimalną ilość dostawy na 300 litrów ON. 
 
3. Prosimy o doprecyzowanie kryterium oceny ofert, terminu płatności faktury, czy 
wykonawca może zaoferować tylko jedną z trzech opcji tj. 14, 21 lub 30 dni czy np. inny 
termin w podanym przedziale, tj. np. za wskazanie 22 dni wykonawca otrzyma 40 pkt.?  
 
Odpowiedź: Wykonawca może zaoferować tylko jedną z trzech opcji. Liczba punktów 
w ramach kryterium „Termin płatności faktury” zostanie przyznana następująco: 
Termin płatności faktury: do 14 dni – 0 pkt 
Termin płatności faktury: do 21 dni – 20 pkt 
Termin płatności faktury: do 30 dni – 40 pkt 
 
4. Prosimy o doprecyzowanie sposobu kalkulacji ceny w załączniku nr 1 do SWZ, tj. 
formularzu ofertowym, poprzez wskazanie konkretnej daty na jaką ma być skalkulowana 
cena oraz odnośni w oparciu o jaką Wykonawca ma dokonać obliczeń. Proponujemy, aby w 
zakresie cz. I odniesieniem była cena na stacji paliw, którą dysponuje wykonawca, natomiast 
w zakresie cz. II, cena hurtowa podana na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN S.A.. 
W związku z tym iż cena paliw płynnych na rynku ulega zmianie niemalże codziennie 
wskazanie daty oraz odnośni doprowadzi do porównywalności złożonych ofert. 
 
Odpowiedź: Kalkulację ceny w załączniku nr 1 do SWZ tj. formularzu ofertowym należy 
określić wg. ceny hurtowej podanej na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN S.A. na 
dn. 24.06.2022 roku. Kalkulację zgodnie z powyższym należy sporządzić dla części I i części 
II. 
 
5. Prosimy o modyfikację zapisów załącznika nr 5 do SWZ, w taki sposób aby cena 
pojedynczej dostawy była każdorazowo kalkulowana jako: 
a) W zakresie cz. I cena obowiązująca na stacji paliw, na której dokonano tankowania, w 
chwili tankowania, pomniejszona o stały upust w wysokości……. 
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b) W zakresie cz. II cena SPOT PKN ORLEN S.A. obowiązująca w dniu realizacji 
dostawy, publikowana na oficjalnej stronie internetowej www.orlen.pl, pomniejszona o stały 
upust w wysokości….. 
Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na jasne zasady kalkulacji każdej kolejnej 
dostawy paliw, oraz pozwoli zamawiającemu na kontrolę poprawności wyliczenia cen. 
 
Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ. 
 
6. Zwracamy się z prośba o zmianę jednostki miary upustu z wielkości określanej 
procentowo na określaną kwoto w zł/l. Prośba ta podyktowana jest obecnie niezwykle 
dynamiczną zmiennością cen paliw zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym oraz 
powszechnie stosowanym w obrocie hurtowym sposobem rabatowania kontraktów w sposób 
kwotowy. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę. W załączeniu poprawiony załącznik Nr 1 do 
SWZ – Formularz ofertowy oraz załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór umowy. 
7. Prosimy o potwierdzenie że w ramach realizacji umowy wykonawca będzie 
zobligowany do dostarczenia oleju napędowego standardowego, odpowiedniego dla danej 
pory roku (tj. letniego, przejściowego, zimowego), a Zamawiający nie będzie żądał dostaw 
oleju napędowego o polepszonych właściwościach temperaturowych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji umowy wykonawca będzie 
zobligowany do dostarczenia oleju napędowego standardowego, odpowiedniego dla danej 
pory roku (tj. letniego, przejściowego, zimowego), a Zamawiający nie będzie żądał dostaw 
oleju napędowego o polepszonych właściwościach temperaturowych 
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, tzn. 
plik w formacie pdf. podpisany elektronicznie na wskazany adres e-mail? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie 
elektronicznej, tzn. plik w formacie pdf. podpisany elektronicznie na wskazany adres e-mail 
9. W zakresie cz. I, Czy Zamawiający dopuści możliwość dokonywania zakupu paliw 
płynnych na stacjach paliw wykonawcy w systemie bezgotówkowym za pomocą 
dedykowanych kart paliwowych? W systemie tym wykonawca w ciągu 7 dni roboczych wyda 
zamawiającemu karty paliwowe umożliwiające zakup paliw płynnych na wszystkich stacjach 
paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju zabezpieczonych indywidualnym kodem PIN 
(karty wykonywane są w reżimie wymogów dla kart płatniczych co gwarantuje wysokie 
bezpieczeństwo transakcji), zamawiający otrzyma również dostęp do dedykowanego portalu, 
gdzie będzie miał dostęp 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodni do zestawienia 
dokonanych transakcji oraz możliwość pobierania faktur za dany okres rozliczeniowy przez 
cały czas realizacji umowy. System ten jest powszechnie wybieranym do realizacji tego typu 
umów ze względu na łatwość obsługi oraz możliwość lepszej kontroli i zakupu paliw na 
terenie całego kraju w porównaniu do systemu opierającego się na systemie kart drogowych 
czy systemu opierającego się na ręcznych dokumentach WZ. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zakupu paliw płynnych na stacjach 
paliw wykonawcy w systemie bezgotówkowym za pomocą dedykowanych kart paliwowych 
 
10. Odnośnie §8 pkt. 1, załącznika nr 5 do SWZ, tj. projektu umowy, wnosimy o 
zmniejszenie poziomu kary do 5% wartości niezrealizowanej części umowy. W naszej ocenie 
proponowana kara jest znacząco zawyżona w stosunku do zawinienia po stronie wykonawcy 
oraz ewentualnych strat poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego. Dodatkowo 
niezasadne jest w naszej ocenie naliczenie kary do całości wartości umowy w tym również 
do części już zrealizowanej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości kary umownej w § 8 pkt. 1 
załącznika nr 5 do SWZ. 
 

http://www.orlen.pl/
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11. Odnośnie §8 pkt. 3, załącznika nr 5 do SWZ, tj. projektu umowy, wnosimy o zmianę 
zapisów, w taki sposób aby kara była liczona jedynie od wartości dostawy, której jakość nie 
spełnia wymogów określonych w aktualnie obowiązujących normach, a nie od wartości 
całego zamówienia. W naszej ocenie niezasadne jest naliczanie kary również od wartości 
dostaw realizowanych w sposób prawidłowy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. W załączeniu poprawiony 
załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór umowy. 
 
12. Odnośnie §8 pkt. 4, załącznika nr 5 do SWZ, tj. projektu umowy, wnosimy o 
zmniejszenie poziomu kary do 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W naszej 
ocenie proponowana kara jest znacząco zawyżona w stosunku do zawinienia po stronie 
wykonawcy oraz ewentualnych strat poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego. 
Dodatkowo zastosowanie określonej wartości kwotowej, pozwoli na uniknięcie rozbieżności 
w kalkulacjach. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.  W załączeniu poprawiony 
załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór umowy. 
 
13.  Odnośnie §9 pkt. 1, lit. a), załącznika nr 5, prosimy o wykreślenie zapisu, wysokość 
kary za wskazane przewinienie została określona w §8 pkt. 3. 
 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. W załączeniu poprawiony 
załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór umowy. 
 
14. Odnośnie §9 pkt. 1, lit. b), załącznika nr 5, prosimy o wykreślenie zapisu, wysokość 
kary za wskazane przewinienie została określona w §8 pkt. 4 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. W załączeniu poprawiony 
załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór umowy. 
 
15. Odnośnie §9 pkt. 1, lit. c), załącznika nr 5, prosimy o wykreślenie zapisu, wysokość 
kary za wskazane przewinienie została określona w §8 pkt. 1 oraz 2. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. W załączeniu poprawiony 
załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór umowy. 
 
16. Prosimy o informację czy istnieją jakiekolwiek utrudnienia w dojeździe do miejsca 
posadowienia zbiornika. 
 
Odpowiedź: Nie istnieją jakiekolwiek utrudnienia w dojeździe do miejsca posadowienia 
zbiornika. 
 
 

(-) Krzysztof Nawrocki 
Wójt Gminy Żarnów 


