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        Ruda Sułowska, 13.12.2021 r. 
 
 
 
 

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN-11/2021 pn. Dostawa paliw 
do kontenerów. 

 
 
 
Pytanie nr 1  
Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, 
których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, 
związanych z wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 
2020 roku, stosuje się obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w 
formie oświadczenia o następującej treści:,, Sprzedawca 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 Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o określenie minimalnej wielkości pojedynczej dostawy w rozbiciu na poszczególne 
lokalizacje dostaw. Jest to niezbędne Wykonawcy w celu prawidłowo skalkulowania kosztów 
logistycznych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi 2 000 litrów. 
 
Pytanie nr 3 
Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z RMG z dn. 1 września 2009r. w 
sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, 
poz.1189)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie iż, zbiorniki jak i urządzenia pomiarowe Zamawiającego będą 
posiadały w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ważne legalizacje i decyzje UDT.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, zbiorniki będą posiadały ważne legalizacje i decyzje UDT. 
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Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy który otrzymałby 
brzmienie ,,Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu środków na rachunek bankowy 
Wykonawcy” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenie ilości dostaw oraz fakturowanie następowało 
na podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej z której realizowane będą dostawy, 
ewentualnie na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w temperaturze 
referencyjnej 15 stopni C?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Rozliczenia ilości dostaw będą się odbywać na podstawie licznika autocysterny.  
 
Pytanie nr 7 
W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu powyżej, czy Zamawiający:  
a) przekaże na wniosek Wykonawcy Świadectwa legalizacji zbiorników wraz z tabelami 
litrażowymi po podpisaniu umowy?  

b) będzie przekazywał Protokoły oraz wydruki z urządzenia pomiarowego zamontowanego na 
zbiorniku klienta przed i po każdej dostawie na adres email wskazany przez Wykonawcę?  

c) będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe?  

d) 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.)?  
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np. autocysterny do miejsc 
rozładunku?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, ze nie występują utrudnienia w dojeździe. 
 
Pytanie nr 9 
Czy składanie zamówień na paliwo oraz dostawy paliw będą się odbywały w dni robocze tj., 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? W przypadku 
pozytywnej odpowiedzi prosimy o uszczegółowienie o te dane w umowie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamówienie będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o informację czy jednostką rozliczeniową będzie zł/m3 czy zł/litr.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Jednostką rozliczeniową będzie litr. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o potwierdzenie iż, przedmiotem zamówienia będzie wyłącznie ON standardowy tj., 
letni, przejściowy i zimowy.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień wyłącznie w formie pisemnej tj: fax lub 
e-mail? Prosimy o dodanie stosownych zapisów do Umowy gdyż ich brak.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie nr 13 
Czy pobór próbek paliwa będzie dokonywany przy każdej dostawie?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pobieranie i przechowywanie kontrpróby ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 15 
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:  

  

 Imię i nazwisko osoby upoważnionej:    
 nr tel. stacjonarnego:  
nr fax:  
nr tel. komórkowego:  
adres e-mail:  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 16 
Jakimi pojemnościami zbiorników Zamawiający dysponuje?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dysponuje zbiornikami o pojemności 5 000 litrów. 
 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie Umowy korespondencyjnie?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 18 
Dot. ,,Formularz Oferty”. Prosimy o potwierdzenie iż, cena oferty ma być skalkulowana na 
dzień 22.12.2021 roku wg Producenta PKN Orlen S.A.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie opustu % na stały opust kwotowy wyrażony w 
zł/m3? Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 20 
Dot. pkt V. Dokumenty Formularza Oferty. Zamawiający pisze ,,Jeżeli osoba/y podpisujące 
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem osób uprawionych do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do oferty” W związku z wejściem w życie 
elektronizacji zamówień publicznych Pełnomocnictwo o którym mowa powyżej powinno być 
wystawione w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 21 
W przypadku braku zgody na pytanie nr 15, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację 
zapisu w & 12 ust. 5 Umowy poprzez wskazanie osoby odpowiedzialnej za składanie zamówień 
na paliwo wraz z podaniem adresu e-mail z którego będą dokonywane zamówienia, nr tel kom 
oraz fax?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pytanie bezprzedmiotowe 
 
Pytanie nr 22 
Dot. & 7 Umowy. Prosimy o potwierdzenie iż, badanie o którym jest mowa będzie 
wykonywane przez niezależne akredytowane laboratorium.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o doprecyzowanie jak często Zamawiający przewiduje badać pobrane próbki paliwa. 
Prosimy także o informację czy badanie będzie wykonywane w pełnym zakresie czy tylko 
podstawowym?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Badania będą wykonywane wyrywkowo w zakresie pełnym lub podstawowym. 
 
Pytanie nr 24 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby badania próbki co do jakości, odbywały się na koszt 
Zamawiającego. Wykonawca daje rękojmie prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 
Ewentualnie w przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa która to zostanie potwierdzona 
przez akredytowane niezależne laboratorium Wykonawca może pokryć koszt takiego badania. 
Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby i dodanie tego zapisu do Umowy.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 25 
W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o doprecyzowanie jaki koszt z tytułu badania 
jednej próbki miałby ponieść Wykonawca?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pytanie bezprzedmiotowe 
 
Pytanie nr 26 
Dot. & 8 ust. 1 pkt.4 oraz ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary 
z 10% na 5%.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 27 
Prosimy o dodanie do Umowy zapisów w jaki sposób będzie następowało fakturowanie oraz 
rozliczanie ilości dostaw czy na podstawie urządzeń pomiarowych Zamawiającego czy na 
podstawie dowodu wydania ewentualnie licznika autocysterny Wykonawcy.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Rozliczenie ilości dostaw będzie następowało na podstawie na podstawie licznika 
autocysterny. 
 
Pytanie nr 28 
Prosimy także o wyjaśnienie w jakiej temperaturze będzie rozliczane paliwo czy w temp 
referencyjnej 15 stopni C czy rzeczywistej. Brak stosownego zapisu w umowie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Paliwo będzie rozliczane w temperaturze rzeczywistej. 
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Pytanie nr 29 
Prosimy o wskazanie preferowanych godzin dostaw paliwa. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Preferowane godziny dostaw to 7:00-14:30 
 
Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §9 Umowy następujących zapisów: 
 

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) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów 
danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach danych) 
jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z 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 Rozporządzenia. 
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.”? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 


