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Tarnowo Podgórne, dnia 04.05.2022 r. 

 

 
Dotyczy: postępowania nr 1/ZP/2022 na „Zakup i dostawę oleju napędowego”; 
 

Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły 
pytania. Działając w oparciu o przepis art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z 
udzielonymi wyjaśnieniami. 

1. Dot. Rozdz. XV pkt 8 SWZ. Zamawiający oczekuje od Wykonawców aby w okresie obowiązywania 
umowy ceny paliwa ustalane były w oparciu o współczynnik cenowy będący stosunkiem ceny paliw 
Wykonawcy do ceny paliwa PKN ORLEN. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie opustu w 
formie stałego w okresie obowiązywania umowy współczynnika stałym opustem kwotowym w PLN/m3? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
  

2. W związku z tym, że cena producentów (PKN ORLEN S.A., LOTOS S.A.) podawana jest w zł/m3, jak 
również rozliczenie sprzedaży na hurtowym rynku krajowym odbywa się w jednostce zł/m3, prosimy o 
przyjęcie takiego systemu ustalania ceny. W przypadku stosowania ceny wyrażonej w zł/l z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku pojawia się konieczność zaokrąglania cen zarówno w górę 
jak i w dół, co może narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty związane z zaokrąglaniem ceny w 
górę. W związku z tym proponujemy wprowadzenie zapisów, zgodnie z którymi cena podawana będzie 
w zł/m3. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca przypomina także jak Wykonawca powinien 
cenę zaokrąglić. Jeżeli liczbę dodatnią zaokrąglamy do ustalonego rzędu wielkości, np. do tysięcy, setek, 
dziesiątek, jedności, części dziesiątych, części setnych itd., to wszystkie cyfry stojące po prawej stronie 
ostatniej (licząc od strony lewej) cyfry znaczącej zastępujemy zerami. Z cyframi znaczącymi 
postępujemy następująco: 

a) gdy pierwsza cyfra z prawej strony ostatniej cyfry znaczącej jest mniejsza od 5, to wszystkie 
cyfry znaczące pozostawiamy bez zmian, 

b) gdy pierwsza cyfra z prawej strony ostatniej cyfry znaczącej jest co najmniej równa 5, 
a ostatnia cyfra znacząca jest mniejsza od 9, to tę cyfrę zwiększamy o 1, a wszystkie 
poprzednie cyfry znaczące pozostawiamy bez zmian. Jeśli natomiast ostatnią cyfrą znaczącą 
jest 9, to zamiast niej piszemy cyfrę 0 i tę samą procedurę stosujemy do poprzednich cyfr 
znaczących. 

 
3. Dot. Rozdz. III pkt 3 SWZ oraz  §1 ust. 2 Wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem 

zamówienia jest jedynie olej napędowy standardowy (klasy B,D,F) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest olej napędowy, klasa, B, D, E, F 
o niskiej zawartości siarki.  

 

4. Dot. Rozdz. III pkt 8 SWZ Zamawiający oczekuje aby Wykonawca zagwarantował, aby sprzedawane i 
dostarczane paliwo będzie spełniało m.in. wymogi jakościowe określone Rozporządzenia Ministra 
Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla 
olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2008). Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla (usuwa) wskazane przez Wykonawcę Rozporządzenie jednocześnie 
podkreśla, że dostarczane paliwo musi spełniać wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). 
 

5. Dot. §3 ust. 2 pkt a) Wzoru Umowy. Wnioskujemy aby rozliczenie ilości dostarczonego oleju 
napędowego i fakturowanie następowało w oparciu o dokument wydania w temperaturze referencyjnej 
15st. C sporządzany na podstawie pomiarów na legalizowanych urządzeniach wydawczych z 
baz/terminali paliw, ewentualnie na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w temperaturze 
referencyjnej 15 st. C  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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6. W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu nr 7 powyżej,  czy Zamawiający 
6.1 przekaże na wniosek Wykonawcy Świadectwa legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi 

po podpisaniu umowy? 
6.2 będzie przekazywał Protokoły oraz wydruki z urządzenia pomiarowego zamontowanego na 

zbiorniku klienta przed i po każdej dostawie na adres email wskazany przez Wykonawcę? 
6.3 będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 

dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe?  
6.4 wyrazi zgodę na ewentualne dostawy kontrolne (np. dwa razy w roku) w celu weryfikacji 

możliwości rozkalibrowania układu pomiarowego Zamawiającego w wyniku np. pracy gruntu 
zbiornika, przesunięcia się lub zawieszania sondy pomiarowej, odkładanie się BIO w zbiorniku, 
itp.)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioski od 6.1 -6.4. 
 

7. Dot. §5 Wzoru Umowy oraz Rozdział III pkt 12 SIWZ. W celu zapewnienia sprawnego i rzetelnego 
realizowania umowy oraz z uwagi na czas potrzebny na realizację zamówienia (zlecenie usługi 
transportowej) sugerujemy wydłużenie terminu realizacji. Idealnym czasem pozwalającym na 
przygotowanie i wykonanie dostawy niecałocysternowej (do 30 m3), z uwzględnieniem ewentualnych 
opóźnień spowodowanych nieprzewidywalnymi i niezależnymi od Wykonawcy przeszkodami jest 48 
godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. W związku z tym iż, Zamawiający przewiduje dostawy 
niecałocysternowe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zgłaszanie zapotrzebowania na dostawy  w 
terminie 48 godzin? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

8. W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu powyżej, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby 
wymaganym terminem realizacji dostawy dla zamówień w soboty, był najbliższy wtorek a nie jak 
określił Zamawiający poniedziałek?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9. Dot. §8 ust. 3 Wzoru Umowy. Prosimy o potwierdzenie, iż podmiotem badającym pobrane próbki 
paliwa będzie niezależne akredytowane laboratorium. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

10. Dot. §8 ust. 2 pkt. 2) Wzoru Umowy. Prosimy o potwierdzenie, iż pobór próbek i ich przechowywanie 
będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu 
pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Dz.U.2014.1035)? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

11. Prosimy o usunięcie zapisu par. 8 ust. 2 pkt 1. przewidującego możliwość pobierania próbek do badania 
ze zbiornika podziemnego. Próbki powinny być pobierane jedynie z cysterny dowożącej paliwo 
ponieważ wykonawca nie może odpowiadać za stan zbiorników zamawiającego.  Wykonawca nie bierze 
odpowiedniości za jakość paliwa w zbiorniku zamawiającego zgodnie z §3 ust. 3.  
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy i nadaje nowe brzmienie §8, jak niżej: 
 

§ 8 
1. W przypadku dostawy paliwa nieodpowiedniej jakości, Zamawiający będzie miał prawo żądać jego 

wymiany i pokrycia związanych z tym kosztów. 
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia co do nieodpowiedniej jakości paliwa, Zamawiający 

wykorzysta do analizy próbkę paliwa z autocysterny Wykonawcy, pobraną przy każdej dostawie paliwa. 
Przedstawiciel Wykonawcy, w obecności pracownika Zamawiającego, dokona pobrania próbki paliwa. 
Wykonawca na swój koszt dostarczy pojemniki umożliwiające odpowiednie przechowywanie i 
zabezpieczenie próbek paliwa w magazynie Zamawiającego. 

3. Wyniki analizy próbek paliwa, pobranych w sposób określony w ust. 2 przeprowadzonej przez 
niezależne laboratorium z siedzibą w Poznaniu lub na terenie powiatu poznańskiego, sporządzone na 
piśmie z podaniem uzasadnienia dotyczącego sporu, będą ostateczne i wiążące dla stron. Koszty analizy 
ponosi Wykonawca, jeżeli Zamawiający otrzymał produkt nieodpowiedniej jakości. 
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12. W związku z powyższym pytaniem – prosimy o usunięcie w par. 8 ust 2 pkt 2 słów „na żądanie 
wykonawcy”. W celu kontroli jakości próbki zawsze powinny być pobierane bezpośrednio z 
autocysterny. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji brzmienia §8 projektu umowy. 
 

13.  Czy na okoliczność poboru próbek będzie sporządzany protokół sygnowany przez przedstawiciela 
Wykonawcy - kierowcę?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, będzie sporządzony protokół podpisany przez kierowcę i/lub inną 
osobę towarzyszącą kierowcy, która jest pracownikiem Wykonawcy. 
 

14. Prosimy o określenie ile i jakie pojemniki na próbki należy dostarczyć.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien dostarczyć na żądanie Zamawiającego 
pojemniki na próbki paliwa o pojemności 5 litrów. 
 

15. Dot. §9 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy płatności w taki sposób aby termin 
liczony był od daty dostawy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

16. Dot. §6 ust. 1 Wzoru Umowy. Kara określona we wspomnianym paragrafie jest w naszej ocenie zbyt 
rygorystyczna. W związku z tym prosimy o maksymalne złagodzenie wysokości kary. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

17. Dot. §11 ust. 3 Wzoru Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu, który mówi ,,W 
przypadku rozwiązania Umowy na podstawie  okoliczności określonych w ust. 2, Wykonawca nie będzie 
wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń w szczególności roszczeń odszkodowawczych? W 
ocenie Wykonawcy, roszczenia Zamawiającego mogą mieć bardzo różne źródła i charakter i nie 
koniecznie muszą być związane z nienależytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę. W związku 
z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zapis w ust. 3 §11  usunąć?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

18. Czy w przypadku jeżeli w wyniku przetargu zostanie wybrana oferta Wykonawcy posiadającego status 
„dużego przedsiębiorcy”, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do Umowy w formie 
oświadczenia o następującej treści: ,,Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych.”   
Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie powyższego zapisy w przypadku, gdy ofertę 
najkorzystniejszą złoży duży przedsiębiorca. 

 

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Wykonawcę 
wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. 
zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami lub ich dochodzenie. 
Wyrażenie powyższej zgody upoważnia Wykonawcę do udostępnienia w/w osobie trzeciej informacji 
niezbędnych do dochodzenia przenoszonej wierzytelności lub jej dalszego obrotu w tym m.in.: 
wysokości zadłużenia oraz informacji o ustanowionych zabezpieczeniach. O dokonaniu przeniesienia 
wierzytelności Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jako datę zapłaty przyjąć datę wpływu należności na konto 
Wykonawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data obciążenia rachunku bankowego zamawiającego 
co może generować zbędne utrudnienia w trakcie współpracy handlowej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

21. Czy Zamawiający będzie respektował regulacje Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji odnoszących się do 
mechanizmu podzielonej płatności? 
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Odpowiedź: Zamawiający będzie respektował powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym 
przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jednak pod warunkiem, że spełnione będą przesłanki do 
zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i odpowiednia informacja wraz z podstawą prawną 
znajdzie się w treści faktury. 
 

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności bez 
wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, że 
płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Zamawiającego wynikających z kolejno 
najstarszych niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane zostaną wszelkie inne płatności 
Zamawiającego, które w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w szczególności poprzez 
wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie niewystępującego numeru lub innego oznaczenia 
faktury?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby zapłatę bez wskazania tytułu Wykonawca zaliczył na 
poczet wymagalnych zobowiązań Zamawiającego wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych 
faktur. 
 

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie Wykonawcy o 
istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i terminową 
spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszenie 
upadłości. Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zobowiązać się do każdorazowego i 
niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego danych w tym m.in.: 
nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty 
elektronicznej e-mail, numeru telefonu?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielać takich informacji.  

 

24. Ponieważ na podmiocie dominującym względem Wykonawcy ciążą obowiązki informacyjne wobec 
rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej „Rozporządzenie 
MAR”), czy w związku z powyższym, w przypadku jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie 
wybrana oferta tego Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy nw. zapisów: 
a) Wykonawca poinformuje drugą Stronę umowy o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości 

informacji dotyczącej niniejszej umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu 
Rozporządzenia MAR; 

b) informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez drugą stronę umowy i 
osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania 
informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane w 
Rozporządzeniu MAR 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie powyższych zapisów w przypadku, gdy ofertę 
najkorzystniejszą złoży Wykonawca, który podlega powyższym przepisom. 

 

25. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie tzw. rachunków wirtualnych?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru jn. 

 

W imieniu ………………………………… (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr …. Klienta: …………………………….  NIP: 
……….……….…………… upoważniam(y) poniżej wymienione osoby do składania w …………………………. zamówień poza Aplikacją 
…………………, na zakup Produktów oferowanych do sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące obecnie lub które zawarte zostaną w 
przyszłości z …………………….. 
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 

nr tel. stacjonarnego: 
nr fax: 
nr tel. komórkowego: 
adres e-mail:    
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 

nr tel. stacjonarnego: 
nr fax: 
nr tel. komórkowego: 
adres e-mail:  

 
Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania niniejszego oświadczenia wymagana i 
wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze upoważnienie zastępuje wszelkie poprzednio złożone upoważnienia. 
 
Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko)     (stanowisko) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
… 

(imię i nazwisko)     (stanowisko) 
 
 
                                                                                                                                                

………………………………………………                                                  …………………………………………… 
                     (pieczątka Firmy)                                                                                                                            (miejscowość, data)                      
  
Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez ………………….. zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO, obowiązującą w tut. Spółce. 
 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przedmiotowego oświadczenia po dopełnieniu 
formalności związanych z RODO. 

 
27. Prosimy o uwzględnienie przesłanki wykluczenia wskazanej w art. 109 ust 1 pkt 8-10 PZP. Jest to 

korzystne dla zamawiającego ponieważ pozwala eliminować z postępowania nieuczciwych 
wykonawców.  
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia podstaw wykluczenia obowiązujących w przedmiotowym 
postępowaniu. 
 

28. Prosimy, aby do protokołu różnic  dołączane były  wyniki dokonanych pomiarów stanu paliwa w 
zbiorniku przed i po dostawie paliwa w formie wydruków z systemu pomiarowego lub zdjęć 
wyświetlacza  zastosowanego systemu.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

29. Dot. par . 5  -  Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez wskazanie, że zamówienia złożone po 
godz. 10:00 będą traktowane jako złożone następnego dnia roboczego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

30. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie par. 6 ust 1, par 8 ust 1 i 2  jakość nieodpowiednia oznacza jakość 
niezgodną z  §1 ust.2 umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

31. Prosimy o zmianę zapisów par 2 ust 2 . Obecne postanowienie umowne de facto wzajemnie się 
wyklucza. Zamawiający wskazuje na sztywno okres zawarcia umowy tj. od dnia do dnia…. a w dalszej 
części wskazuje i obowiązywać będzie do czasu wyczerpania wskazanej w zamówieniu ilości lub kwoty, 
o której mowa w ust.  
O ile kwota lub ilość wskazana w ust. 1 wyczerpie się przed daniem wskazanym jako koniec okresu 
umowy to problemu nie będzie o tyle problem pojawi się jeżeli data wskazana jako koniec okresu  
umowy nastąpi wcześniej niż wyczerpanie kwoty/ilości z ust. 1 - wówczas powstanie pytanie co dalej? 
Czy Wykonawca ma wykonywać przedmiot umowy do wyczerpania kwoty/ilości z ust. 1 czy też nie? 
Takie nieprecyzyjne określenie może rodzić nieporozumienia. Zgodnie z zamysłem Zamawiającego 
powinno być: Umowa zostaje zawarta na okres ……. Miesięcy od dnia podpisania umowy z 
zastrzeżeniem , iż okres obowiązywania umowy może ulec skróceniu w sytuacji  wyczerpania wskazanej 
w zamówieniu ilości lub kwoty, o której mowa w ust. 1.Przy tak ukształtowanym zapisie Wykonawca 
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ma pewność, że umowa nie potrwa dłużej niż …… miesięcy a w przypadku wyczerpania ilości/kwoty 
zamówienia ulegnie skróceniu 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że umowa zostaje zawarta na czas określony (zgodnie z § 2 ust. 
2) z tym, że zwraca uwagę na możliwość wystąpienia sytuacji wyczerpania się ustalonej ilości 
przedmiotu umowy z uwagi na nieprzewidzianą przez Zamawiającego sytuację (wystąpienie 
okoliczności), której nie mógł on przewidzieć, a także na możliwość realizacji prawa opcji (§ 2 ust. 5) 
poprzez złożenie stosownego oświadczenia w okresie obowiązywania umowy. Mając na uwadze, że 
zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca nadzoruje na bieżąco realizację przedmiotu umowy obawy 
Wykonawcy są przedwczesne. 
 

32. Prosimy o usunięcie par 6 ust. 5 . Postanowienie sprzeczne z art.. 15r(1) ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.  
Odpowiedź: Zamawiający będzie stosował powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę z 
dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. z 
2021r. poz. 2095 ze zm.), a zapis zawarty w § 6 ust. 5 projektu umowy będzie stosowany, gdy przepisy 
cyt. ustawy przestaną obowiązywać. 
 

33. Prosimy o doprecyzowanie par . 7 ust. 1 - Postanowienie bardzo nieostre , Zamawiający powinien 
określić wprost o jakie normy mu chodzi Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.  
Odpowiedź: Zamawiający wskazał na akt prawny zawierający informacje dotyczące wymagań dla 
przedmiotu zamówienia w SWZ. 
 

34. Prosimy o zmianę par 9 ust. 4 w ten sposób, aby  w pierwszej kolejności zaliczać wpłaty na zaległe 
należności uboczne. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

35. Par 13 ust 3 - taka zmiana, a więc zmiana stawki VAT lub akcyzy, powinna obowiązywać od razu - wraz 
z momentem wejścia w życie przepisów o zmianie stawki VAT czy też akcyzy bez konieczności 
zawierania aneksu. Prosimy o stosowną zmianę tego zapisu.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

36. W związku z okresem urlopowym przypadającym w pierwszej dekadzie maja prosimy o przesunięcie 
terminu składania ofert do dnia 20 maja 2022 r.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

37.  Proszę o przesłanie sprawozdań finansowych obydwu spółek za 2021r. 
Odpowiedź: Sprawozdanie finansowe sporządza się i zatwierdza do 30 czerwca roku następującego po 
roku obrachunkowym. Spółki nie dysponują jeszcze zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym.  
W załączeniu posiadane na dzień udzielenia odpowiedzi dokumenty. 
 

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert oraz przy zawarciu umowy. 
 

UWAGA! W związku z otrzymanymi zapytaniami i udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje,  
że termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
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