
      

       Odpowiedzi na pytania. 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-URB-3/2022 na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych 

ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz 

benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o.” 

 

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 

zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

 

 

PYTANIE 1 : 

1. Czy Zamawiający, dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w 

ciągu 7 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego na 

dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu 

umowy i uzupełnieniu wniosku o założenie profilu na portalu, lub przedłożenia 

wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub 

zamówienia nowej karty? 

Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia rozliczeń z odroczonym terminem płatności i 

warunkami handlowymi zawartymi w umowie przed otrzymaniem przez Zamawiającego kart 

paliwowych. 

Wykonawca informuje, iż realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy  i wydanie kart do tego 

czasu nie będzie możliwe. Karty będą wydane po podpisaniu umowy i złożeniu zamówienia na 

portalu - zgodnie z powyższym w ciągu do 7 dni roboczych od ich zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie-terminy wydania kart są zbyt długie. 

 

PYTANIE 2 : 

2. W odniesieniu do zapisów SWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie 

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)?  

ODPOWIEDŹ: 

Tak /tylko na terenie Miasta Gniezna  

 

 

 



PYTANIE 3 : 

3. W odniesieniu do zapisów SWZ rozdział 4 Opis Przedmiotu Zamówienia czy Zamawiający 

odstąpi od wymogu możliwości uzyskania zapisu z kamer monitoringu stacji? Wykonawca zapis z 

kamer udostępnia jedynie organom ścigania – zapis ten nie jest dostępny dla Zamawiającego na 

żądanie. 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

PYTANIE 4 

4. W odniesieniu do zapisów SWZ rozdział 4 Opis Przedmiotu Zamówienia czy Zamawiający 

odstąpi od wymogu udostępniania Zamawiającemu dystrybutora paliw na 3 h celem wykonania 

kalibracji sondy paliwa? 

ODPOWIEDŹ 

NIE 

 

PYTANIE 5 : 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podział zamówienia na 2 odrębne części, tak, aby 

Wykonawca mógł złożyć ofertę na zakup oleju napędowego (część 1) lub benzyny bezołowiowej 

(część 2) lub na obydwie części wedle uznania? Wykonawca wyjaśnia, iż nie ma możliwości 

sprzedaży Zamawiającemu benzyny po cenie hurtowej. Brak zmiany w rozliczeniach benzyny (po 

cenie detalicznej ze stacji) lub brak podziału zamówienia na części tak, aby Wykonawca mógł 

złożyć ofertę na sprzedaż po cenie hurtowej jedynie oleju napędowego wyklucza Wykonawcę z 

możliwości przedstawienia konkurencyjnej oferty. 

ODPOWIEDŹ 

Nie Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie SWZ. 

 

PYTANIE 6  

6. Czy Zamawiający dokona zmiany w załączniku nr 1 do SWZ oferta przetargowa w tabeli 

elementy dodatkowe Lp. 1 zmieniając zapis, iż faktura będzie wystawiana w 2 okresach 

rozliczeniowych za okres od 1 do 15 i od 16 do ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu danego 

okresu rozliczeniowego w ciągu 7 dni, a także odstąpi od załączania do faktury asygnaty wydanego 

paliwa akceptując dołączanie do faktury zbiorczego zestawienia transakcji obowiązującego u 

Wykonawcy zawierającego transakcje dokonane w danym okresie rozliczeniowym, odstąpi od 

załączania kserokopii faktury dostawy paliwa oraz odstąpi od załączania do faktury świadectw 

jakości? 

 

 

 



ODPOWIEDŹ 

NIE Zamawiający nie wyraża zgody. 

PYTANIE 7  

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w ofercie przetargowej (załącznik nr 1) tak, aby dla 

benzyny opust był naliczany od ceny brutto obowiązującej w chwili zakupu na stacji paliw 

Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ 

NIE 

PYTANIE 8  

8. Czy Zamawiający doda do zapisów umowy zapis mówiący o zakupie paliw za pomocą kart 

paliwowych: 

„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: 

NIE. 

 

PYTANIE 9 : 

 

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z zapisów § 1 ust. 5 słowa „markę”? 

Wykonawca nie zamieszcza takich danych na dowodzie wydania i zestawieniu transakcji. 

ODPOWIEDŹ: 

NIE  

 

PYTANIE 10 : 

10.   Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w §2 ust. 2 słowa: "netto" na słowo: "brutto", 

gdyż Wykonawca udziela upustu w kotwach brutto? 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

 



 

PYTANIE 11 :      

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu (§ 2 ust. 4 i 5 i zaakceptowania 

przyjęcia systemu rozliczeń opartego na Programie „Twoja Lokalna Stacja” (dla oleju napędowego) 

i po cenach detalicznych (dla zakupu benzyny) lub po cenach detalicznych zarówno dla oleju 

napędowego jak i benzyny? 

Program „Twoja Lokalna Stacja” jest ofertą skierowaną do Zamawiającego, który deklaruje zakupy 

wyłącznie ON w wysokości minimum 10 000 l miesięcznie na jednej wybranej stacji paliw. W 

ramach oferty „Twoja Lokalna Stacja” cena tankowania naliczana jest na bazie SPOT (ceny 

hurtowej PKN ORLEN) publikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl, powiększonej o 

podatek VAT i pomniejszona o stały upust zaproponowany Zamawiającemu i wpisany do umowy. 

Cena płacona przez Zamawiającego na „Twojej Lokalnej Stacji” będzie zatem uzależniona od 

wysokości SPOT w danym dniu.  

Zamawiający ma więc możliwość sprawdzania na bieżąco obowiązującej ceny hurtowej netto oleju 

napędowego jak również korzystania z danych archiwalnych za pośrednictwem strony internetowej 

Wykonawcy (rozliczenie dla oleju napędowego) oraz 

 „Sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie po cenach detalicznych brutto 

obowiązujących na danej stacji paliw  Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy 

uwzględnieniu stałego upustu w wysokości …. PLN na paliwa (od ceny brutto).”(rozliczenie dla 

benzyny lub dla oleju napędowego i benzyny)? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie - Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 4 i 5 

 

PYTANIE 12 : 

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 3 ust. 3 na zapis o treści:  

"Do faktury Dostawca będzie załączał zbiorcze zestawienie transakcji faktycznie dokonanych w 

danym okresie rozliczeniowym, zawierające w szczególności datę zakupu, rodzaj, ilość i cenę 

sprzedaży paliwa (obowiązującą na danej stacji paliw w dniu dokonania bezgotówkowej transakcji) 

oraz numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej"?  

W zbiorczym zestawieniu transakcji stanowiącym załącznik do faktury Dostawca nie wskazuje 

marki pojazdu ani nazwiska i imienia kierowcy pobierającego paliwo. Dostawca nie dołącza też do 

faktury świadectwa jakości paliw. Dostawca świadectwa jakości paliw udostępnia do wglądu 

bezpośrednio na stacji paliw. 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

 



 

PYTANIE 13  

13.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od konieczności podawania numeru konta 

bankowego w umowie i zaakceptowania wskazywania numeru konta na wystawionej fakturze (§ 3 

ust. 4)? 

ODPOWIEDŻ 

NIE z uwagi na konieczność weryfikacji nr konta podanego na fakturze. 

 

PYTANIE 14  

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 3 ust. 5 poprzez zaakceptowanie terminu 

doręczenia faktury 7 dni roboczych? 

ODPOWIEDŻ 

NIE 

 

PYTANIE 15  :  

 

15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 3 ust. 5 - zaakceptowania otrzymywania 

faktury elektronicznej, ale przesyłanej na adres mailowy Zamawiającego lub zamieszczanej na 

dedykowanym portalu, ale nie na PEF? 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

 

PYTANIE 16 :  

 

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 5 ust. 1 na naliczanie kary od 

„niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie” oraz zmniejszenie kary do 

10% 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

 

PYTANIE 17 :  

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 3 poprzez dodanie, iż badanie musi 

zostać przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium wybrane przez Strony umowy 

i zła jakość paliwa musi zostać udokumentowana przez dane laboratorium? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak - Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 3 poprzez dodanie, iż badanie 

badanie musi zostać przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium wybrane 

przez Strony umowy i zła jakość paliwa musi zostać udokumentowana przez dane 



laboratorium. 

PYTANIE 18 :  

18. Czy istnieje możliwość dodania do zapisów § 5 i zaakceptowania procedury reklamacyjnej o 

następującej treści: 

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu 

naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego 

o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od 

dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej 

reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w 

szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy 

reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia 

Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi 

rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka 

postępowania na drodze sądowej”. 

ODPOWIEDŹ: 

NIE 

PYTANIE 19 :  

19.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do umowy kolejnego paragrafu dotyczącego 

danych osobowych oraz zaakceptuje klauzulę informacyjną Wykonawcy? 

Propozycja zapisu: 

„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) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 

ust. 1 lit c) RODO (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 RODO. 

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.” 

ODPOWIEDŹ: 

Nie -Zamawiający załączy do umowy klauzulę informacyjną RODO 

 

PYTANIE 20 :  

20.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze 

oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych 

Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin 

stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 

ODPOWIEDŹ: 

NIE .  
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