
 

 

 

Katowice, dnia 26 listopada 2019 r. 

PZ.261.36.2.2019.UP 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na bezgotówkową dostawę paliw ciekłych do pojazdów 

Zamawiającego oraz ich mycie na myjni mechanicznej bezobsługowej (znak 

sprawy: ZP/DO/5/PZ/36/19). 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zarząd Transportu 

Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach jako Zamawiający informuje, że w wyżej 

wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W związku 

z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z następującymi wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 2 ust. 2 i 4 Wzoru umowy poprzez 

zastąpienie słowa „nieodpłatnie” słowami „w ramach wynagrodzenia” ? 

Odpowiedź: 

Tak. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienił brzmienie § 2 ust. 2 i 4 

wzoru umowy (Załącznika nr 4 do SIWZ). 

Aktualne (po zmianie) brzmienie § 2 ust. 2 i 4 wzoru umowy: 

„2. Wykonawca wyda Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia elektroniczne karty 

paliwowe na każdy pojazd w ciągu 10 dni od daty zawarcia Umowy lub zmiany Załącznika do 

Umowy. Karty powinny być zabezpieczone poufnym kodem i umożliwiać niezwłoczne 

zablokowanie w przypadku kradzieży lub niewłaściwego użycia. Zamawiający otrzyma  

w oddzielnej i zamkniętej kopercie numer PIN dla każdej dostarczonej mu Karty.”. 

„4. W terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia utraty elektronicznej karty przez 

Zamawiającego, Wykonawca w ramach wynagrodzenia wyda i dostarczy Zamawiającemu 

oraz aktywuje nową kartę.”. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ujednolicenia zapisów § 2 ust. 2 i 4 Wzoru umowy  

i zaakceptuje dostarczenie kart przez Wykonawcę w terminie do 14 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku na dedykowanym Portalu internetowym ? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 
Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 2 ust. 6 Wzoru umowy poprzez 

zastąpienie słów „paragonu lub innego dokumentu” słowami „dowodu wydania” ? 

Odpowiedź: 

Nie. 
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Pytanie 4: 

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisów w § 4 ust 1 Wzoru umowy poprzez dodanie 
słów: „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”? 
Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 5 Wzoru umowy dodać zapisy adekwatne do 

wskazanych zapisów w § 5 ust 3 pkt a)  przy czym działające na korzyść Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów projektu umowy  

§ 8 ust. 3 pkt a) ? Zapisy nie mają zastosowania u Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Nie. 
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