
Radom, 20 kwietnia 2016 r. 

Oznaczenie sprawy: DR 3060-1/16 

 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2015 r. poz. 2164) udziela 

wyjaśnień na zapytania wykonawców, które wpłynęły w postępowaniu DR 3060 - 1/16  

na „bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych WORD w Radomiu”  

w dniu 19 kwietnia 2016 r.  

 

Pytanie 1: W odniesieniu do zapisów SIWZ, 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  - przy czym nie koniecznie może to być stacja „całodobowa” (w okresie 
realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów 
Unii Europejskiej)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na sytuację, w której w przypadku 
ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji będzie dokonywał  
transakcji na danej stacji paliw, o ile nie będzie to okres dłuższy niż 30 dni. 
 
Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawę omyłki zawartej w § 2: „od 1 lipca 
20146 r.” na: „od 1 lipca 2016 r.”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na poprawę oczywistej omyłki 
pisarskiej zawartej w § 2: „od 1 lipca 20146 r.” na: „od 1 lipca 2016 r.”. 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 4 wzoru umowy poprzez 
zmianę terminu: „od daty dostarczenia faktury” na termin: „od daty sprzedaży (ostatniego dnia 
okresu rozliczeniowego)? Wykonawca zauważa, że termin od daty sprzedaży został 
wskazany w SIWZ w § 4 ust. 4.7. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu      
§ 4 ust. 4 wzoru umowy.  
 
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści § 4 ust. 5 wzoru umowy na 
proponowaną treść: „Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek 
bankowy Wykonawcy.”? Wskazana we wzorze umowy data zapłaty nie ma zastosowania      
u Wykonawcy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 4 ust. 5 wzoru 
umowy na proponowaną treść. 
 
Pytanie 5: Czy Zamawiający zaktualizuje zapis § 7 wzoru umowy wpisując obecnie 
obowiązujący akt prawny dot. wymagań jakościowych dla paliw ciekłych - Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych  
dla paliw ciekłych (Dz. U. z  dnia 23 października 2015 roku, poz. 1680)?  
 



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający aktualizuje zapis § 7 wzoru umowy nadając mu 
następujące brzmienie: „Stacja paliw płynnych Wykonawcy musi spełniać wymogi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2015 r., w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z  dnia 23 października 2015 roku, poz. 1680). 
 
Pytanie 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do treści § 13 wzoru umowy kolejnego 
ustępu o następującej treści: „Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy zapłaci karę umowną w wysokości 5% całkowitego 
wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy”? Zapis ten jest niezbędny w celu utrzymania 
równości stron. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dodaje do treści § 13 wzoru umowy ustęp nr 2      
o następującej treści „Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy zapłaci karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia wynikającego 
z zawartej umowy”. Dotychczasowy ustęp nr 2 oznaczony zostaje numerem     3 niniejszego 
paragrafu. 
 
Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do treści § 13 wzoru umowy 
kolejnego ustępu 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."? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający do treści § 13 wzoru umowy dodaje ustęp nr 4       
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." 
 
Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy 
załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych   
-  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi 
załącznik niniejszej korespondencji)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej 
umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych   
-  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie. 

Pytanie 9: Jak obliczyć cenę do Formularza Ofertowego, jeżeli na stacji paliw w ciągu dnia 
22.04.2016 roku cena na dystrybutorze ulegnie jednej lub kilku zmianom ? 

Odpowiedź Zamawiającego: To Wykonawca sam decyduje i ponosi konsekwencje 
zamieszczenia w punkcie 1 Formularza Ofertowego stosowanej w ciągu dnia ceny.   

Pytanie 10: W jaki sposób zostanie sprawdzona przez Zamawiającego oferowana  
w Formularzu Ofertowym cena brutto z dnia 22.04.2016 roku (z dystrybutora) w zł/litr benzyny 
bezołowiowej  Pb 95 podana przez Wykonawców? 

Odpowiedź Zamawiającego: Powołana w tym celu komisja dwukrotnie w godzinach 8 - 16 dnia 
22 kwietnia 2016 roku sprawdzi ceny na dystrybutorze na wszystkich stacjach paliw 
spełniający warunek odległości określony w punktach 4.9 i 4.10 Warunków realizacji 
zamówienia zawartych w SIWZ. 

 


