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z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Nad Strugą 8, 63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 285 40 68 

sekretariat@luks-sroda.pl  luks-sroda.pl 

 

Środa Wielkopolska, 03 grudnia 2021r. 

 

Postępowanie: LUKS/06/2021 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawa oleju napędowego w roku 2022 dla 

spółki Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o.’’ 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie 

treści SWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami: 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w formularzu ofertowym (pkt 5) w taki 

sposób, aby wyliczenie wynikało z ceny detalicznej brutto z dnia 01.12 ze stacji paliw 

Wykonawcy, uwzględniając upust w PLN (od ceny brutto) lub %?  

 

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane 

zostały w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez 

Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający 

otrzyma dostęp po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w 

przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej 

karty (§ 1 ust. 5 projektu umowy), przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 

*    0 zł netto za kartę nową, 

*   10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany 

dotychczasowych danych etc.), 

*    0 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy (np. nowy 

numer rejestracyjny, karta, której kończy się termin ważności) 

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

mailto:sekretariat@uk-sroda.pl
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3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu zawartego w (§ 1 ust. 6 

projektu umowy) dotyczącego „czynności założenia plomby”? Wykonawca na swoich 

stacjach paliw nie świadczy powyższej usługi.  

 

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie sformułowania „narzut” zawartego w § 2 

ust. 4 oraz § 7 ust.1 pkt 2 lit. a) i b) projektu umowy ?  

 

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust.1 uwzględniając 

proponowane propozycje: „Rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych 

następować będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po 

zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z przepisami podatkowymi. 

Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca 

kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę 

sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do faktury 

załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym 

przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, 

numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, 

ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny rabat cenowy dla paliw.” lub w przy akceptacji 

e-faktury zamieszczonej na dedykowanym portalu: : "Rozliczenie za zakup paliwa przy 

użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur, wystawianych przez 

Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z przepisami 

podatkowymi. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 07 

dnia miesiąca kalendarzowego, od 08 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, od 16 do 

22 dnia miesiąca kalendarzowego, od 23 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do 

faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie 

rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer 

rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę 

dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust dla paliw.”?  

 

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zwrotu „stwierdzenia” na zwrot 

udokumentowania, zawartego w § 6 ust. 3 projektu umowy ?  
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Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

7. Czy istnieje możliwość zmiany w umowie w § 4 ust. 3 terminu płatności tak, aby wynosił 

21 dni i liczony był od daty sprzedaży lub od daty wystawienia faktury, a nie od daty 

doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego? Niestety, nie możemy spełnić 

wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-księgowym 

Wykonawcy termin „od otrzymania” , z przyczyn braku możliwości windykacji 

należności, nie istnieje. 

 

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu podawania numeru 

rachunku bankowego Wykonawcy zawartego w § 4 ust. 3 projektu umowy, ponieważ 

numer ten widnieje każdorazowo na fakturze VAT?  

 

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust.1 pkt 1 i pkt 2 uwzględniając 

proponowany zapis: „Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy sprzedaż 

paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych brutto 

obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, 

przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości … % lub …..zł brutto za jeden litr 

paliwa.”. 

 

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 7 ust.1 pkt 2 lit. a) i b) po zwrocie 

„PLN”, zwrot „brutto” ? Rabat proponowany przez Wykonawcę proponowany jest w 

kwocie detalicznej.  

 

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od § 9, gdyż Wykonawca 

zobowiązuje się do samodzielnego wykonania przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 
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12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie treści zapisu w § 10 ust. 1 lit. c) 

dotyczącej kary umownej, ponieważ Wykonawca nie wykonuje takich czynności.  

 

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w § 10 projektu umowy dodać kolejny ustęp o 

następującej treści: "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."? 

Wykonawca informuje, że postępowanie reklamacyjne jest traktowane i rozpatrywane 

jako odrębny proces. Wszelkie koszty i kary umowne zastrzeżone na rzecz 

Zamawiającego są wypłacane z odrębnego konta Wykonawcy. Potrącanie kar 

umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez wystawionej noty 

księgowej może być traktowane jako niezapłacenie faktury i spowodować naliczenie 

odsetek ustawowych za zwłokę? 

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od § 13? 

 

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od § 14 i dodania poniższego 
zapisu dotyczącego ochrony danych osobowych do Umowy oraz załączenia do Umowy 
i przekazania Zamawiającemu aktualnie obowiązującej klauzuli informacyjnej 
Wykonawcy? 
„1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników, współpracowników 

oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. 

dane kontaktowe) oraz osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. 

Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i 

obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, 

numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach 

danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z 
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realizacją zawartej Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie 

w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 

danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako 

Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie 

danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) 

dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego 

wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z 

Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków 

organów Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących 

Zamawiającego- bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane 

osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z 

zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli 

informacyjnej stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym 

zachowaniu zasady rozliczalności.” 

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy 

dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym 

z postanowieniami SWZ, poprzez dodanie go do załączników stanowiących integralną 

część umowy? 

 

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla 

Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

  


