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AGENCJA WYWIADU                                         Warszawa, 07.12.2021 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/32/2021  

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. 2 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: 

Czy Zamawiający po wyborze oferenta wyrazi zgodę na usunięcie w umowie zapisów 

dotyczących sprzedaży energii do pojazdów elektrycznych, ponieważ usługa ta nie jest 

rozliczana za pomocą kart paliwowych? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na usunięcie w umowie zapiso w dotyczących sprzedaz y 

energii do pojazdo w elektrycznych. 

Zgodnie z zapisami projektu umowy, zakup energii elektrycznej kartą paliwową nastąpi 

w sytuacji, gdy będzie istniec  taka moz liwos c  u Wykonawcy, kto rego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza. Jez eli Wykonawca nie sprzedaje energii elektrycznej  

za pomocą kart paliwowych, nie będzie zobowiązany do takiej sprzedaz y. Ponadto,  

ww. zapisy umowy będą aktualne w sytuacji ewentualnej aktywacji takiej sprzedaz y  

w kolejnych latach obowiązywania umowy. 

 

Pytanie nr 2: 

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

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

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 4 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 3: 

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? 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na zmianę § 6 ust. 5 projektu umowy. 

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 5 projektu umowy „(…)W przypadku zmiany wykazu, 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o fakcie zmiany wykazu drogą 

mailową (transport@aw.gov.pl).” Zapis ten oznacza, z e Wykonawca informuje o samym 

fakcie zmiany wykazu. 

  

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający zaakceptuje taryfikator opłat za wydanie kart § 7 ust 1,5: 

* 0 zł netto za kartę nową, 

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

dotychczasowych danych etc.)? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na opłatę za kartę wymienną. 

 

Pytanie nr 5: 

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

kart do 10 dni roboczych?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na zmianę terminu dostarczania kart. 

 

Pytanie nr 6: 

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 6: 

Zamawiający nie wyraz a zgody aby kara umowna liczona była od niezrealizowanej częs ci 

wartos ci przedmiotu umowy brutto, kto rej dotyczy odstąpienie. Zamawiający okres lił 

łączną wartos c  kar umownych w § 11 ust. 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.” 

 

 

W treści projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, wprowadza się następujące zmiany: 

Treść § 5 ust. 5, 6, 7, które stają się ust. 7, 8, 9, otrzymuje brzmienie: 

„7. Faktury będą opłacane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach, o kto rych mowa w ust. 1. 

8. Za dzien  zapłaty wynagrodzenia uwaz a się datę obciąz enia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Do faktur sprzedaz y paliw ciekłych oraz energii elektrycznej (jez eli dotyczy) 

Wykonawca załączac  będzie szczego łowe wykazy dotyczące ilos ci i rodzaju paliwa 

zakupionego na rzecz pojazdo w Zamawiającego, z podziałem zawierającym numery kart 

mailto:transport@aw.gov.pl)
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identyfikacyjnych uz ytkowanych przez Zamawiającego oraz daty dokonywanych 

tankowan , bez numero w rejestracyjnych pojazdo w Zamawiającego. Ww. wykazy mogą byc  

przekazywane w formie „papierowej” lub przesłane pocztą elektroniczną na adres 

transport@aw.gov.pl.” 

 

Treść § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku odzyskania utraconej wcześniej karty identyfikacyjnej, Zamawiający 

zobowiązany będzie do niezwłocznego jej uszkodzenia i zwrócenia Wykonawcy.” 

 

Treść § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku złożenia trzykrotnej zasadnej reklamacji, o której mowa w § 6 ust. 6, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

– w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o trzeciej zasadnej 

reklamacji.” 

 

Treść § 9 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do realizacji przedmiotu 

umowy – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;” 

 

Treść § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem 

niewaz nos ci takiego os wiadczenia i powinno zawierac  uzasadnienie. Odstąpienie 

następuje co do niewykonanej częs ci umowy.” 

 

Usuwa się § 10:  

„§ 10 Kaz da ze Śtron moz e wypowiedziec  niniejszą Umowę, z zachowaniem  

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem niewaz nos ci.” 

 

Tres c  § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn lez ących  

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokos ci 

2% wartos ci przedmiotu umowy brutto, o kto rej mowa w § 3 ust. 1 umowy.” 

 

Tres c  § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wykonawca nie moz e zbywac , ani przenosic  na rzecz oso b trzecich praw  

i wierzytelnos ci powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, pod warunkiem niewaz nos ci.” 


