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AGENCJA WYWIADU                                         Warszawa, 04.11.2021 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/26/2021  

na bezgotówkowy zakup paliw płynnych, produktów pozapaliwowych, oraz usługi 

mycia pojazdów służbowych Agencji Wywiadu. 

    

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCO W 

DO TREŚ CI ŚPECYFIKACJI WARUNKO W   

ZAMO WIENIA (ŚWZ) 

   

Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia  

11 wrzes nia  2019 r. – Prawo zamo wien  publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z po z n. 

zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania do tres ci Śpecyfikacji Warunko w 

Zamo wienia.   

  

Pytanie nr 1: 

Zamawiający w ŚWZ, umowie i formularzu ofertowym wskazał zakup oraz rozliczanie 

ładowania energii do pojazdów elektrycznych ładowarkami zainstalowanymi  

na stacjach paliw. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisów i dokona 

stosownych zmian w SWZ i umowie, ponieważ na dzień składania ofert usługa ta nie jest 

rozliczana za pomocą kart paliwowych? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

W dniu 29.10.2021 r. Zamawiający dokonał zmiany tres ci specyfikacji warunko w 

zamo wienia dotyczącej zakupu energii elektrycznej kartą paliwową. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy § 1 ust. 7 poprzez 

dodanie po słowach: ,,za faktycznie zakupioną ilos c  paliwa/usług mycia pojazdo w” 

dodanie sło w: ,,produkto w pozapaliwowych”? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający zmienia brzmienie § 1 ust. 7 projektowanych postanowien  umowy w sprawie 

zamo wienia publicznego, stanowiących załącznik nr 2 do ŚWZ, zwanych dalej „projektem 

umowy”, na następujące: 

„7. Zamawiający zastrzega, że przewidywane ilości, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, mogą 
ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana przewidywanej 
szacunkowej ilości nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, 
poza rozliczeniem za faktycznie zakupioną ilość paliwa/produktów pozapaliwowych/usług 
mycia pojazdów.”  
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Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust. 1 i zaakceptuje 2 okresy 

rozliczeniowe trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktur w okresach 

rozliczeniowych trwających: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia 

miesiąca kalendarzowego. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu § 5 ust. 3, poniewaz  ze 

względo w systemowych Wykonawca nie jest w stanie spełnic  wymagan  Zamawiającego? 

Faktury wystawiane są po zakon czonym okresie rozliczeniowym. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
W przypadku wprowadzenia do umowy zapisu o dwo ch okresach rozliczeniowych,  

o kto rych mowa w pytaniu nr 3, Zamawiający usunie § 5 ust. 3 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy § 5 ust. 4  

i zaakceptuje termin płatnos ci 14 dni od daty wystawienia faktury? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający nie wyraz a zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 4 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 6: 

Zamawiający w § 5 ust. 6 wskazał wystawianie i dostarczanie faktur w wersji 

elektronicznej. Czy Zamawiający zaakceptuje, aby faktury wysyłane były w wersji 

papierowej lub tzw. e-faktury -  faktury sprzedaz y wystawianej w formie elektronicznej, 

kto ra udostępniona jest na spersonalizowanym portalu internetowym, zabezpieczona 

certyfikowanym podpisem elektronicznym? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający wyraz a zgodę, aby faktury wysyłane były w wersji papierowej  

lub tzw. e-faktury -  faktury sprzedaz y wystawianej w formie elektronicznej, kto ra 

udostępniona jest na spersonalizowanym portalu internetowym, zabezpieczona 

certyfikowanym podpisem elektronicznym. 

  

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu § 6 ust. 5 dotyczącego 

przesyłania aktualizacji wykazu stacji na wskazany adres e-mail, poniewaz  wykaz stacji 

jest aktualizowany na Portalu Internetowym, do kto rego Zamawiający otrzyma dostęp 

po podpisaniu umowy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający zmienia brzmienie § 6 ust. 5 projektu umowy na następujące: 
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„5. Wykonawca ma obowiązek zapewnic  Zamawiającemu moz liwos c  korzystania  

z co najmniej 5 stacji w Warszawie oraz co najmniej 3 stacji w kaz dym wojewo dztwie  

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przynajmniej 2 stacji w mies cie 

wojewo dzkim). Na powyz szych stacjach musi byc  zapewniona moz liwos c  zakupu paliwa 

oraz moz liwos c  mycia pojazdo w na myjni automatycznej w programie co najmniej 

„standard”. Wykaz stacji paliw Wykonawcy na terenie Warszawy oraz pozostałym 

obszarze kraju stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku zmiany wykazu, 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o fakcie zmiany wykazu drogą 

mailową (transport@aw.gov.pl).” 

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę na doprecyzowanie zapisu § 6 ust. 6 poprzez 

dodanie zapisu dotyczącego procedury reklamacyjnej o następującej tres ci: 

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego 

paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szko d Wykonawca, po pisemnym 

zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakos ci 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 szczego lnos ci 

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 wysokos ci udokumentowanej 

odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakon czenie postępowania reklamacyjnego  

u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający zmienia brzmienie § 6 ust. 6 projektu umowy na następujące: 

„6. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego 

paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szko d Wykonawca, po pisemnym 

zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakos ci 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 szczego lnos ci 

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 wysokos ci udokumentowanej 

odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakon czenie postępowania reklamacyjnego  

u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający zaakceptuje taryfikator opłat za wydanie kart § 7 ust. 1,4: 

* 0 zł netto za kartę nową, 

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradziez y, zmiany 

dotychczasowych danych etc.)? 
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Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na opłatę za kartę wymienną. 

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 3, 5 i zaakceptuje, aby PINY  

do kart były samodzielnie generowane przez Zamawiającego  na dedykowanym  Portalu 

Internetowym? 

U Wykonawcy nastąpiły zmiany, kody PIN nie są juz  dostarczane w kopercie drogą tylko 

generowane przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający dopuszcza, aby numery PIN do kart były samodzielnie generowane przez 

Zamawiającego na dedykowanym Portalu Internetowym. 

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 7 i wydłuz y termin 

dostarczania kart do 10 dni roboczych?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na zmianę terminu dostarczania kart. 

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 11 ust. 1-2 i wyrazi zgodę, aby kara 

umowna liczona była od niezrealizowanej częs ci wartos ci przedmiotu umowy brutto, 

kto rej dotyczy odstąpienie? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na zmianę zapisu § 11 ust. 1 i 2 projektu umowy. 

Zamawiający okres lił łączną wartos c  kar umownych w § 11 ust. 4. 

Jednoczes nie Zamawiający zmienia brzmienie § 11 ust. 4 projektu umowy na następujące: 

„4. Łączna wartos c  kar umownych nałoz onych na Wykonawcę nie moz e przekroczyc  15% 

wartos ci przedmiotu umowy brutto okres lonej w § 3 ust. 1.” 

 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na włączenie do tres ci umowy regulaminu Wykonawcy 

„Ogo lne Warunki Śprzedaz y i Uz ywania Kart Flotowych PKN Orlen Ś.A.” z dnia 

24.05.2018 r. w zakresie niesprzecznym z postanowieniami ŚWZ i umowy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający dopuszcza włączenie do tres ci umowy regulaminu Wykonawcy, 

dotyczącego kart paliwowych. W takim przypadku postanowienia umowy będą miały 

pierwszen stwo przed regulaminem Wykonawcy. 


