
 

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o. – zamawiający sektorowy 
Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik, KRS nr: 0000065697, Kapitał zakładowy w wysokości 
5.700.500,00 zł w całości wpłacony. Nr rejestrowy BDO 000026582, Godz. urzędowania: od 7.00  
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Czołowo, 1 grudnia  2021 r. 
 
 

 
Wykonawcy 

 

 
dot.: przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup oleju napędowego Dostawy oleju 

napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie” 
(sygn. K-ZP.S.1.2021) 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1-2 w zw. z art. 137 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) 
informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ.  

Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z treścią udzielonych odpowiedzi  
oraz modyfikacji. 

 

 

Pytanie 1 
 
Prosimy o potwierdzenie iż, zakupione paliwo przez Zamawiającego przeznaczone będzie tylko i wyłącznie na 
użytek własny? 

 

Odpowiedź:  
Odpowiedź na ww. pytanie jest już zawarta w SWZ. Zamawiający pomimo tego - ponownie 
potwierdza. 

 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania w niniejszym postępowaniu …….. – dniowego terminu 
płatności ale liczonego od daty dostawy paliwa bądź dnia wystawienia faktury VAT wskutek czego strony umowy 
unikną nieporozumień dotyczących terminowości wpłat? 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie, czy prawidłowa jest wykładnia §6 ust. 1 wzoru umowy że poprzez nienależycie 
wykonaną część umowy należy rozumieć wartość jednorazowej dostawy której ma dotyczyć kara umowna. 

Ponadto prosimy o zmniejszenie kary wskazanej w § 6 ust 1 do wys. 2,5% oraz w § 6 ust. 3 do 10 %, zdaniem  
wykonawcy kary umowne w dotychczasowej wysokości są rażąco wygórowane. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na powyższe? 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.  
Zamawiający nie zmienia zapisów. Zamawiający nie dąży do naliczania kar umownych. 

Nadzieję ma, że Wykonawca należycie wykona zamówienie. Ponadto zgodnie  
z obowiązującym prawem, zastosowanie mają przepisy tzw. COVID-owe. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wprowadzi do umowy zapis zastrzegający kary umowne ale w ten sposób aby zachować 
symetrię stron kontraktu? W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% 
(10% w przypadku wyrażenia zgody na powyższe pytanie) wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 2 
ust. 1 
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zamawiającego zamiarem jest zrealizowanie umowy, 
a nie jej rozwiązywanie. 
 
Pytanie 5 
W związku z tym, że cena producentów (PKN ORLEN S.A., LOTOS S.A.) podawana jest w zł/1000 litrów (zł/m3), 
jak również rozliczenie sprzedaży na hurtowym rynku krajowym odbywa się w jednostce zł/m3, czy dopuszczają 
Państwo możliwość przyjęcia 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 zmienia ww. zapisów. 
 

Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego standardowego tj: 
letniego, przejściowego i zimowego 
 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ: 
Należy podać cenę jednostkową netto za 1000 litrów w temperaturze referencyjnej + 15 o C. 
 
Pytanie 7 
Wnioskujemy aby w przypadku poboru próby paliwa pobierana była również oraz zabezpieczona  
i przechowywana przez Zamawiającego kontrpróba. 
 

Odpowiedź:  
Zgodnie z § 8 projektu umowy. 
 
Pytanie 8 
Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 
2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189) oraz 
polską normą PN-EN ISO 3170? 
 
Odpowiedź:  
Zgodnie z § 8 projektu umowy. 
 
Pytanie 9 
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:  
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. 
 

Pytanie 10 
Czy zbiorniki Zamawiającego jak i urządzenia pomiarowe będą posiadały w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 
ważne legalizacje i decyzje UDT? 
 
Odpowiedź:  
Tak. Zamawiający prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o potwierdzenie iż, jednostką rozliczeniową będzie zł/m3? 
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ, formularza ofertowego i projektu umowy. 
 
Pytanie 12 
Dot. & 12 pkt. 3 ppkt. 1. O jakie upusty promocyjne Zamawiającemu chodzi? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wykreślenie tego zapisu. Prosimy również o potwierdzenie iż, opust zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie 
pozostanie niezmienny w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 
Odpowiedź:  
Zgodnie z ww. zapisem „chodzi” o upusty promocyjne udzielane przez Wykonawcę. 
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. 

 
Pytanie 13 
Dot. & 8 pkt. 2 ppkt.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu ,,jak i ze zbiornika naziemnego”? Od 
momentu zlania paliwa z autocysterny Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego i podpisania przez niego 
dokumentu dostawy (WZ), paliwo staje się własnością Zamawiającego i na nim spoczywa odpowiedzialność za 
utrzymanie jego należytej jakości. Pomimo zaplombowania spustów zbiornika Zamawiającego, nie można 
wykluczyć ryzyka ingerencji osób trzecich w skład jakościowy paliwa np. poprzez dolanie lub wypompowywanie 
paliwa. Wykonawca może ponosić jedynie konsekwencje złej jakości paliwa powstałej z jego winny, dlatego 
przedmiotem analizy właściwości fizyko-chemicznych dostarczonego paliwa oraz podstawą do roszczeń powinny 
być wyłącznie  próbki pobierane zgodnie z polską normą PN-EN ISO 3170 z jego autocysterny.  Prosimy  o 
stosowną  modyfikację  tj. usunięcie punktu 1 i pozostawianie możliwości badań próbek paliwa pobranych z 
cysterny wykonawcy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe? 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. 
 
Pytanie 14 
Dot. & 8 ust. 3 Umowy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o wykreślenie słów ,,w 
ust.2 pkt. 1” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. 
 
Pytanie 15 
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:  
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ,,Za dzień zapłaty uważany był dzień wpływu środków na rachunek bankowy 
Wykonawcy” 
 
Odpowiedź:  
Tak. 
 
Pytanie 17 
W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu powyżej (pytanie 15) , 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? 
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.)? 
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy. Zamawiający prowadzi działalność 
zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru: 
 
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:  

 

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: 
 
1) …………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko)     (stanowisko) 
2) ………………………………………………………………………….………………… 

(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 dopuszcza taką możliwość. 
 
Pytanie 19 
Dot. pkt.5.2.3. Czy oświadczenie o którym jest mowa (oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ) 
Wykonawca ma przedłożyć na druku Zamawiającego. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o jego 
załączenie do dokumentacji. Prosimy także o korektę numeracji gdyż dublują się pkt. 5.2.3 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający publikuje Zał. nr 10 do SWZ – tekst jednolity po zmianach (wzór oświadczenia). 
Wykonawca może wykorzystać ww. oświadczenie. 

 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie stałego współczynnika cenowego na stały opust kwotowy wyrażony 
w zł/m3? 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny ofert. 
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Pytanie 21 
Dot. & 3 ust. 2 pkt. b Umowy. Czy zamawiający będzie akceptował dowody wydania/dokument wydawczy z bazy 
paliw z podaną gęstością oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 °C ? Przy obecnie obowiązującym 
objętościowym systemie sprzedaży paliw opartym na jednostkach objętości paliwa w temperaturze referencyjnej 15 
st. C bazy paliw na dowodach wydania/dokumentach nalewu nie podają gęstości paliw w temperaturze nalewu? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. 
 
Pytanie 22 
Dot. & 3 ust. 2 pkt. c Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączanie wydruków z systemu pomiarowego 
Zamawiającego z wynikami pomiarów stanów paliwa w zbiorniku przed dostawą i po dostawie  tj. pomiarów na 
podstawie których ustalana będzie ilość dostarczanego paliwa? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. 

 
Pytanie 23 
Dot. & 6 ust. 1 Umowy. O jakiej  wielkości  niezgodności ilości zrealizowanej dostawy przez Wykonawcę  
w stosunku do zamówionej  jest tu mowa? 

 
Odpowiedź:  
Niedostarczenia paliwa w zamówionych ilościach lub nieodpowiedniej jakości albo w terminie 
wskazanym na zasadach określonych w § 4 umowy. Zapis dotyczy każdej ww. niezgodności. 
 
Pytanie 24 
Dot. & 6 ust. 1 Umowy oraz & 8 ust. 1 i 3 Umowy. Zamawiający pisze ,,W razie niedostarczenia paliwa  
w zamówionych ilościach lub nieodpowiedniej jakości albo w terminie wskazanym na zasadach określonych w § 
4 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości brutto nienależycie 
wykonanej części umowy jednak nie więcej niż 20% ogólnej wartości przedmiotu umowy” Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zastąpienie słów nieodpowiedniej jakości  na ,, niezgodnej z art. 1 ust. 2 Umowy zarówno w & 6 jak i & 8 
ust. 1 i 3 ? 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. W projekcie umowy nie ma art. 1 ust. 2. 

 
Z chwilą ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawców 

ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne. 
 
 

 

 

Zatwierdzam: 

Beata Urbaniak – Prezes Zarządu 


