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Wszyscy Wykonawcy 
ubiegający się o zamówienie  

 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 

Dotyczy zadania pn.: „Zakup oleju napędowego ON od dnia 01.03.2021r. do dnia 
28.02.2022r.” na terenie Miasta Szczecinek, ZP-2/2020. 

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku działając na podstawie §7 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na w/w zadanie odpowiada na pytania: 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poprzez zaakceptowanie wysłania oferty na adres 
mailowy Zamawiającego w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
i otworzy ofertę dopiero w dniu i godzinie otwarcia ofert oraz wysłania wszelkich dokumentów na 
wezwanie również w formie elektronicznej lub zamieści postępowanie na platformie zakupowej, na 
której będzie możliwość elektronicznego złożenia oferty? Wykonawca motywuje prośbę sytuacją 
pandemiczną w kraju, a udzielenie zgody na to pytanie może warunkować złożenie oferty przez 
Wykonawcę. 
Odpowiedź 1:  
Nie, Zamawiający nie przewiduje złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy 
użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 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, 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) 
Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia rozliczeń z odroczonym terminem płatności i warunkami 
handlowymi zawartymi w umowie przed otrzymaniem przez Zamawiającego kart paliwowych. 
Odpowiedź 2:  
Nie, Zamawiający wymaga przekazania dla Zamawiającego kart paliwowych w terminie umożliwiającym 
realizację umowy, a do czasu ich nieotrzymania realizację umowy zgodnie SIWZ czyli realizacja odbywa 
się poprzez zakup paliwa bez użycia kart. 
W zakresie opłat za karty Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 
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Pytanie 3: 
W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania 
paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart 
paliwowych. 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 – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)? 
Odpowiedź 3: 
Tak, Zamawiający dopuszcza taką ewentualność nie ponosząc, przy tej zmianie, dodatkowych kosztów 
transportowych związanych z dojazdem do stacji paliw (większe zużycie paliwa, wydłużony czas pracy 
kierowcy, ewentualna zmiana grafiku rozkładu jazdy itp.) 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu § 2 ust. 1 lit. b)  na końcu pierwszego zdania, 
następującego sformułowania: „z wyjątkiem czasu przejściowego wyłączenia stacji z powodu awarii 
systemu jej obsługi lub dostawy paliwa” ? 
Odpowiedź 4: 
Tak, Zamawiający dopuszcza taką ewentualność. Na czas trwania awarii powodującej brak możliwości 
wykonywania zadań podstawowych przez Zamawiającego z zakresie przewozów, Wykonawca  zapewni 
punkt zastępczy zgodnie z Odpowiedź 3. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w § 2 ust. 1 lit. c) ?   
Odpowiedź 5: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zamieszczania na dokumencie wydania ceny jednostkowej? 
(§2 ust. 1 lit. e)) Wydruki z terminala – dowody wydania Wykonawcy nie zawierają cen jednostkowych 
tylko ilość i wartość zakupu. Rabat naliczany jest na fakturze. Dowód wydania zawiera następujące 
informacje: 
- Dokładny adres stacji paliw 
- Nr karty, na którą dokonywana była transakcja 
- Nr rejestracyjny samochodu 
- Kwota do zapłaty 
- Ilość wydanego paliwa 
- Wartość wydanego paliwa 
- Data i godzina transakcji 
Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi, pozostaje na stacji 
paliw. 
Odpowiedź 6: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żądanie 
świadectw jakości oferowanych paliw, gdyż dokumenty dotyczą dostarczonej pewnej partii paliwa i są 
ogólnodostępne na każdej stacji a więc również i dla Zamawiającego? (§ 2 ust. 1 lit. f)) 
Odpowiedź 7: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 8: 
Czy Zamawiający zaakceptuje załącznik do faktury występujący u Wykonawcy? (§ 2 ust. 1 lit. g)) W 
systemie Wykonawcy występuje stały wzór załącznika i Wykonawca nie ma możliwości dostosowania 
go do potrzeb Zamawiającego.  
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 8: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu § 2 ust. 1 lit. i)? W przypadku złej jakości paliw Zamawiający składa 
do Wykonawcy reklamację. 
Odpowiedź 9: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 10: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 2 ust. 1 lit. k) uwzględniając, aby zamiast słowa 
„nieodpłatnie” użyć sformułowania „w ramach wynagrodzenia”? 
Odpowiedź 10: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu zawartego w SIWZ i projekcie umowy (§ 2 
ust. 3), dotyczącego całodobowego działania stacji paliw ? Wykonawca posiada stacje na terenie miasta 
Szczecinek, jednak nie są one otwarte całodobowo, tylko w godzinach: od poniedziałku do piątku: 6 – 
20; w niedzielę 7 – 17 
Odpowiedź 11: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ oraz w § 2 ust. 1 lit. l) wzoru umowy 
uwzględniając proponowany zapis: „w przypadku gdy Zamawiający dokona zakupu paliwa na stacji 
paliw Dostawcy bez użycia karty paliwowej, to Zamawiający otrzyma fakturę na stacji paliw, po cenie 
obowiązującej na tej stacji paliw bez upustu, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy.” ? 
Odpowiedź 12: 
Tak, Zamawiający dopuszcza taką ewentualność mając na uwadze tankowanie pojazdu np. podczas 
drogi służbowej nie na stacji paliw objętej przetargiem. 
 
Pytanie 13: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu projektu umowy § 3 ust. 2 , na końcu zdania 
zwrotu:” po pozytywnie rozstrzygniętym postępowaniu reklamacyjnym”? 
Odpowiedź 13: 
Tak, Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę. 
 
Pytanie 14: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu § 3 ust. 3, gdyż zapis nie ma zastosowania u 
Wykonawcy? 
Odpowiedź 14: 
Tak, Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę. 
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Pytanie 15: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury? (§ 
4 ust. 3) 
 W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia 
faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby 
Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań. 
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT,  
Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury 
korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. 
E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane 
w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na 
specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie jeden dzień roboczy po wystawieniu w systemie 
rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy 
Odpowiedź 15: 
Tak, Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę. 
 
Pytanie 16: 
Czy Zamawiający odstąpi od § 4 ust. 3 drugie zdanie? W przypadku gdy faktura zawiera 
nieprawidłowości, Zamawiający powinien je zgłosić do Dostawcy, a Dostawca wówczas wystawi 
Zamawiającemu fakturę korygującą. W przypadku gdy faktura wystawiona przez Dostawcę zawiera 
błędy merytoryczne i formalno–rachunkowe/niezgodności, Zamawiający powinien zgłosić do Dostawcy 
pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Wówczas Dostawca rozpatrzy 
reklamację. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Dostawca wystawi fakturę korygującą 
Zamawiającemu. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności 
transakcji (błędów merytorycznych i formalno-rachunkowych), nie zwalnia go z obowiązku terminowego 
uregulowania należności wynikających z umowy. 
Odpowiedź 16: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
 
Pytanie 17: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §. 4 ust. 5 na następujący zapis: „Dostawy paliw i materiałów 
eksploatacyjnych 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.” lub 
w następujących okresach tygodniowych: „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.” ? 
Odpowiedź 17: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
 
Pytanie 18: 
Czy  Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w zapisie § 4 ust. 6  zwrotu „podpisanych przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy”, gdyż dowody wydania (wydruki z 
terminala) nie są podpisywane przez kierowców Zamawiającego ani przez pracowników stacji paliw 
Dostawcy ? 
Odpowiedź 18: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w przypadku użytkowania kart flotowych. 
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Pytanie 19: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie dodanie do zapisu par. 4 ust. 6 projektu umowy 
uwzględniając, że za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę wpływu należności na rachunek 
bankowy Wykonawcy, co usprawni proces regulowania należności i zapobiegnie przekroczeniu terminu 
płatności i naliczaniu odsetek za zwłokę? 
Odpowiedź 19: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 20: 
Czy Zamawiający zaakceptuje załącznik do faktury który występuje u Wykonawcy? (§ 4 ust. 7 ) 
Wykonawca nie dołącza do faktury dowodów wydania. 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. 
Wykonawca wystawia faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. 
Odpowiedź 20: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w przypadku użytkowania kart flotowych. 
 
Pytanie 21: 
Czy Zamawiający odstąpi od konieczności załączania świadectw jakości do faktury? (§ 4 ust. 8) 
Dokumenty te dotyczą dostarczonej pewnej partii paliwa i są ogólnodostępne na każdej stacji a więc 
również i dla Zamawiającego. 
Odpowiedź 21: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
 
Pytanie 22: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie analogicznej możliwości określonej w   § 5 ust. 1 lit. a) dla 
Wykonawcy (w zakresie odstąpienia od umowy)? Zgodnie z zasadą równości stron Wykonawca również 
powinien mieć możliwość otrzymania wypłaty kary umownej w sytuacji odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź 22: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
 
Zmawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ – umowa w   § 5 ust. 1 lit. a): 
Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, to Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 1% od niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy 
odstąpienie. Dotyczy to również sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 23: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w   § 5 ust. 1 lit. a) w taki sposób, aby wysokość kary 
umownej naliczana była od niezrealizowanej wartości zamówienia ? 
Odpowiedź 23: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
 
Pytanie 24: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 2 na proponowany zapis: „Zamawiający ma 
prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych do 
wysokości wynagrodzenia brutto za zamówioną ilość paliwa, o której mowa w § 1 ust. 1, która nie została 
sprzedana wskutek odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.” ? 
Odpowiedź 24: 
Tak, Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę. 
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Pytanie 25: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w § 5 ust. 1 projektu umowy dodać zapis adekwatny do 
wskazanego zapisu w par. 5 ust. 1 lit. a), przy czym działający na korzyść Wykonawcy? 
Odpowiedź 25: 
Tak, Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę. 
 
Pytanie 26: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w § 5  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 26: 
Tak, Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę. 
 
Pytanie 27: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 2 na proponowany zapis: „Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszania przez 
Dostawcę warunków niniejszej umowy i po bezskutecznym wezwaniu Dostawcy do ich zaniechania, a 
zwłaszcza po potwierdzeniu przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości paliwa, że 
Dostawca dwukrotnie sprzedał Zamawiającemu paliwo niespełniające obowiązujących norm 
jakościowych.” ? 
Odpowiedź 27: 
Tak, Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę z zastrzeżeniem wystąpienia jednej potwierdzonej sytuacji 
iż doszło do sprzedaży wadliwego paliwa. Zamawiający może odstąpić od umowy mając na uwadze 
dobro stron. 
 
Pytanie 28: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu Wykonawcy dotyczącego 
warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ? 
Odpowiedź 28: 
Tak, Zamawiający zaakceptuje Regulaminu Wykonawcy dotyczącego ogólnych warunków wydania i 
używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami ogłoszonego przetargu. 
 
Pytanie 29: 
W związku z dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa w Polsce proszę o przełożenie 
terminu składania ofert na termin późniejszy 22.12.2020 lub też zmianę formuły złożenia oferty na 
elektroniczną. Prośba wynika z wewnętrznych obostrzeń w zakresie polityki bezpieczeństwa. 
Odpowiedź 29: 
Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
 
Zmawiający dokonuje modyfikacji treści § 11 SIWZ: 
Było: 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
a.   miejsce  -  Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek, 
sekretariat  
b.   termin - 18.12.2020r. godz. 11:00 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
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a.   miejsce -  Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek 
b.   termin -  18.12.2020r. godz. 12:00 
jest: 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
a.   miejsce  -  Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek, 
sekretariat  
b.   termin - 22.12.2020r. godz. 11:00 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
a.   miejsce -  Komunikacja Miejska Sp. z o.o w Szczecinku, ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek 
b.   termin -  22.12.2020r. godz. 12:00 
 
Pozostałe warunki bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


