
 

 

Łódź, 28 listopada 2019 r. 

ZA.242.2.2019.DB 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Dotyczy zapytania ofertowego na:  bezgotówkowy zakup paliwa płynnego oraz akcesoriów 
samochodowych do samochodów służbowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Łodzi. 
 
Zamawiający - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi udziela następujących 
odpowiedzi na pytania otrzymane od Wykonawcy: 

Pytanie nr 1: 
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu §3 ust. 7. W przypadku awarii systemu obsługi 
zawinionej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie ma możliwości ujęcia tankowania na 
elektroniczne karty paliwowe. W takim przypadku Zamawiający dokonuje płatności gotówką 
lub dokonuje tankowania na kolejnej najbliższej stacji paliw. 

Odpowiedź: 
Zamawiający skreśla zapis §3 ust. 7 we wzorze umowy, stanowiącej załącznik  
nr 2 do zapytania ofertowego. 

Pytanie nr 2: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu wyrabiania dodatkowych kart 
paliwowych z 7 na 10 dni z dodaniem słowa „roboczych”. Wykonawca ma określone terminy 
na wyrabianie kart, w związku z powyższym prosimy o dostosowanie zapisów wzoru umowy 
do powyższych warunków. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia następujące zapisy w §3 we wzorze umowy, stanowiącej załącznik  
nr 2 do zapytania ofertowego: 

 ust. 8 (§3 ust. 7 wzoru umowy po modyfikacji): 
było: „Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania duplikatu lub dokonania 
wymiany zniszczonej karty paliwowej na nową, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia 
zgłoszenia jej kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia przez Zamawiającego.” 
jest: „Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania duplikatu lub dokonania 
wymiany zniszczonej karty paliwowej na nową, nie później niż w terminie do 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia jej kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia przez 
Zamawiającego.” 

 ust. 9 (§3 ust. 8 wzoru umowy po modyfikacji): 
było: „Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wyda nieodpłatnie dodatkowe karty 
paliwowe (np.: w przypadku nowo zakupionych pojazdów) w terminie 7 dni od dnia 
złożenia wniosku o jej wydanie przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem.” 
jest: „Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wyda nieodpłatnie dodatkowe karty 
paliwowe (np.: w przypadku nowo zakupionych pojazdów) w terminie 10 dni roboczych  
od dnia złożenia wniosku o jej wydanie przez Zamawiającego drogą elektroniczną  
lub faksem.” 

Pytanie nr 3: 
Prosimy o doprecyzowanie i modyfikację zapisu §4 ust. 3 wzoru umowy na: „Wykonawca 
odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu 
naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez 



 

 

Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. 
W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu  
lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga 
zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego  
lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia 
uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca 
naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. 
Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania  
na drodze sądowej”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 3 we wzorze umowy, stanowiącej załącznik  
nr 2 do zapytania ofertowego w następujący sposób: 

było: „Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanego 
paliwa (niezgodności z normami).” 

jest: „Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanego 
paliwa (niezgodności z normami), po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego.  
W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości 
udokumentowanej odpowiednimi fakturami/ rachunkami.” 

Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §5 ust. 8 wzoru umowy dotyczący 
wystawiania faktur: „Za sprzedane paliwo Sprzedawca będzie wystawiał faktury zbiorcze 
dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca.  
Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego”? 
Powyższe spowodowane jest obsługiwanym elektronicznym programem rozliczeniowym. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 8 we wzorze umowy, stanowiącej załącznik  
nr 2 do zapytania ofertowego w następujący sposób: 

było: „Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.” 

jest: „Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Strony 
dopuszczają, że za sprzedane paliwo Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury zbiorcze 
dwa razy w miesiącu: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca.  
Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.” 

Pytanie nr 5: 
Wykonawca prosi o zastąpienie w §5 ust. 8 pkt 1 „adresu stacji paliw, na której dokonano 
transakcji” na „miejscowość i numer stacji”. Informujemy, że adres stacji paliw umieszczony 
jest na dowodzie wydania, wydawanym kierowcy po każdej zrealizowanej transakcji, 
natomiast na załączniku zawarte są dane odnośnie numeru stacji oraz miejscowości. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 9 pkt 1 we wzorze umowy, stanowiącej załącznik  
nr 2 do zapytania ofertowego w następujący sposób: 

było: „adres stacji paliw, na której dokonano transakcji” 

jest: „dane identyfikujące stację paliw, na której dokonano transakcji (miejscowość i  numer 
stacji lub adres stacji paliw)” 

Pytanie nr 6: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany terminu płatności od daty 
wystawienia faktury VAT? Wykonawca proponuje wówczas wydłużenie płatności  
z 14 na 21 dni (§5 ust. 12 wzoru umowy) ? 



 

 

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty 
dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu 
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin liczony od dnia wystawienia faktury 
jest terminem konkretnym i jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury 
noty korygującej do terminu zapłaty. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 12 we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego w następujący sposób: 

było: „Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.” 

jest: „Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie 21 dni od dnia jej wystawienia.” 

Pytanie nr 7: 
W celu zachowania równości obu stron prosimy o dopisanie w §8 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy 
kar w wysokości 1000 zł także dla Zamawiającego. 
Ponadto prosimy o dopisanie do §8 wzoru umowy zapisu: 
„Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń 
losowych (np. brak prądu), modernizacji stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu 
obsługi. W przypadku wystąpienia w. w. sytuacji, Zamawiający będzie tankował na kolejnej 
stacji znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie 
ponosił kar finansowych.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający dodaje następujące zapisy do §8 we wzorze umowy, stanowiącej załącznik  
nr 2 do zapytania ofertowego: 

 po §8 ust. 1 pkt 1 jako pkt 2: „W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).” 

 do § 8 ust. pkt 2 (§8 ust. 2 pkt 3 umowy po modyfikacji): „Za przyczyny, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych (np. braku prądu), 
modernizacji stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu obsługi. W przypadku 
wystąpienia w. w. sytuacji Zamawiający będzie tankował na kolejnej stacji. Wykonawca  
z tego tytułu nie będzie ponosił kar finansowych, o ile kolejna stacja, na której 
Zamawiający będzie mógł zatankować znajdować się będzie w odległości nie większej  
niż 20 km.” 

Pytanie nr 8: 
Prosimy o dopisanie zapisu do §5 wzoru umowy: 

„Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe 

za każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania 

należności. Niezależnie od powyższego, w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca ma prawo zablokować wszystkie Karty Flotowe Zamawiającego,  

aż do momentu zapłaty zaległości. Do czasu uregulowania należności Karty Flotowe będą 

umieszczone na liście kart zablokowanych i skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie 

możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych należności". 

Odpowiedź: 

Zamawiający dodaje następujący zapis do §8 jako ust. 3 we wzorze umowy, stanowiącej 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 

„Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe 

za każdy dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania 



 

 

należności. Niezależnie od powyższego, w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca ma prawo zablokować wszystkie Karty paliwowe Zamawiającego, aż do 

momentu zapłaty zaległości. Do czasu uregulowania należności Karty paliwowe będą 

umieszczone na liście kart zablokowanych i skuteczne posługiwanie się nimi nie będzie 

możliwe. Odblokowanie Kart paliwowych nastąpi w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych należności". 

Pytanie nr 9: 

Wykonawca zwraca się z prośbą dodania do §7 zapisu: 

„Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający 

zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dodaje następujący zapis do §7 jako ust. 5 we wzorze umowy, 

stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 

„Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający 

zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc.” 

Pytanie nr 10: 
Wykonawca zwraca się z prośba o dodanie do §8 zapisu: „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.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający dodaje następujący zapis do §8 jako ust. 5 we wzorze umowy, stanowiącej 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 
„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.” 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie na 5 grudnia 2019 r. 

 

 

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi 
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Z-ca Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi - 

Regionalny Konserwator Przyrody 


