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Adresat: 

publikacja na stronie internetowej Zamawiającego 
  

Zamawiający:  KOM-LUB Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń; 
tel.: (61) 813 05 51, fax: (61) 813 05 51; e-mail: kom-lub@kom-lub.com.pl  

w związku z pytaniami /wnioskami/, które wpłynęły do dnia 22.10.2020r., udziela niniejszym odpowiedzi /wyjaśnień/ 
dotyczących treści SIWZ: 

W imieniu ………. zwracam się o udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytania dotyczące Załącznika Nr 1 do SIWZ – Ogólne 
warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poprzez zaakceptowanie wysłania oferty na adres mailowy Zamawiającego 

w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i otworzy ofertę dopiero w dniu i godzinie 
otwarcia ofert oraz wysłania wszelkich dokumentów na wezwanie również w formie elektronicznej? Wykonawca motywuje 
prośbę sytuacją pandemiczną w kraju, a udzielenie bądź nie zgody na to pytanie może warunkować złożenie oferty przez 
Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wysłania oferty na adres mailowy (użycie środków komunikacji elektronicznej 
wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który aktualnie nie jest dostępny dla zamawiającego) natomiast wyrażamy zgodę 
na złożenie wszelkich innych dokumentów na wezwanie w formie elektronicznej na adres mailowy - prosimy 
o złożenie oferty pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca. 

2. W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, 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 (w okresie realizacji umowy może 
zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający może zaakceptować taką sytuację, jednak ponieważ okres ew. wyłączenia lub modernizacji nie jest 
znany, więc na tym etapie postępowania nie gwarantujemy, że w takiej sytuacji skorzystamy z możliwości 
tankowania pojazdów na stacjach paliw zlokalizowanych poza miastem Luboń.  

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z pkt 1.1. lit. G oraz pkt 2.1.4  słów: „usługi tankowania pojazdów”? 
Wykonawca takich usług nie świadczy. Wykonawca świadczy usługi myjni i odkurzania. Wykonawca przy użyciu kart 
paliwowych dokonuje dostawy (sprzedaży) paliwa i Zamawiający jest fakturowany za dostawę paliwa, a nie za świadczenie 
usług do tankowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający unieważnia postanowienie w punkcie 1.1. lit. G oraz pkt 2.1.4. 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia pkt 2.1.3? Wykonawca usług tankowania paliwa nie świadczy. Wykonawca 
świadczy usługi myjni i odkurzania. Wykonawca przy użyciu kart paliwowych dokonuje dostawy (sprzedaży) paliwa i 
Zamawiający jest fakturowany za dostawę paliwa, a nie za świadczenie usług tankowania paliwa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający unieważnia postanowienie w punkcie 2.1.3. 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w pkt 6.1.3 poprzez dopisanie, że „całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za 
naruszenia Umowy jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej”? 
Odpowiedź: 
TAK, zaakceptujemy takie postanowienie ew. przyszłej Umowy. 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia słów: „chyba, że SIWZ stanowi inaczej” w pkt. 3.1.2, 4.1.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.6? 
W tych punktach zapisy w SIWZ nie mogą stanowić inaczej. Jeżeli SIWZ stanowiłoby inaczej to Wykonawca nie dokona 
sprzedaży paliw i usług przy użyciu kart paliwowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi potrzeby usunięcia tych słów, co najmniej z powodu, że SIWZ nie stanowi inaczej 
w odniesieniu do każdego z tych postanowień. 



ODPOWIEDZI-WYJAŚNIENIA dot. SIWZ 
  

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„USŁUGI TANKOWANIA POJAZDÓW W ROKU 2021”, ogłoszonego w BZP nr 599226-N-2020 z dnia 2020-10-20. 
 
nr sprawy: KL.271.04.2020 
 

  
 

St
ro

na
 2
 z
 2

 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  doprecyzowania pkt 8 poprzez dodanie następującego zapisu: „Dostawy paliw będą 
rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 
16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie 
uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu 
rozliczeniowego.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowania postanowień w punkcie 8 – Zamawiający zaakceptuje wystawianie 
faktur na podstawie raportu transakcji sporządzonego w okresach rozliczeniowych zgodnych z systemem 
rozliczeń preferowanym przez Wykonawcę i przedstawionym w ofercie. 

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do właściwej umowy zapisu informującego o dokonywaniu zakupu za pomocą 
kart paliwowych? 
Propozycja zapisu: „Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów i maszyn będących 
w użytkowaniu Zamawiającego w stacjach / sieci paliw Wykonawcy – za pomocą kart paliwowych Wykonawcy wydanych 
Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zamawiającego na 
stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty 
paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu 
wydania otrzymuje pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Wykonawcy. Dowód 
wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru 
paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer karty paliwowej.” 
Odpowiedź: 
TAK, zaakceptujemy takie postanowienie ew. przyszłej Umowy. 
 
 

Luboń, dnia:  23.10.2020r. Leszek Michalik 
  (podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 


