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„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, 

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 
 

 

Kiełpin, dnia 08 listopada 2021 r.  

 

Nr postępowania ZP.1/2021  

Numer Ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.: 2021/S 201-525729 

Identyfikator postępowania: 42a3a3eb-dc19-48df-86dc-54747569ace3 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa 

oleju napędowego dla Komunikacji Miejskiej w Łomiankach. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp” wyjaśnia 

treść swz w następujący sposób:  

 

Pytanie nr 1 Wykonawcy:  

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 Zamawiającego:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zawieranej umowy oświadczenia o 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”.  

 

Pytanie nr 2 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy w formie załącznika oświadczenie o treści 

„Zamawiający oświadcza, że zbiorniki, do których będzie dostarczane paliwo spełniają 

wymagania techniczne, budowalne, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu 

cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za 

naruszenie koncesji po stronie Wykonawcy za dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie 

infrastruktury” wraz z możliwością odmowy dostawy paliw w przypadku gdy Zamawiający 

odmówi podpisania takiego oświadczenia”?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający wprowadzi do umowy w formie załącznika oświadczenie o treści: 

„Zamawiający oświadcza, że zbiorniki, do których będzie dostarczane paliwo spełniają 

wymagania techniczne, budowalne, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu 

cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za 

naruszenie koncesji po stronie Wykonawcy za dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie 
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infrastruktury” 

 

Pytanie nr 3 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, tak aby termin płatności liczony był 14 dni 

od  daty dostawy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 4 Wykonawcy: 

Czy dopuszcza możliwość otrzymywania e-faktury tj. w formie elektronicznej zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z 

późn. zm.)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania e-faktury tj. w formie elektronicznej 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.). Po zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego 

zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy stronami. 

 

Pytanie nr 5 Wykonawcy: 

Proszę o doprecyzowanie zapisu w SIWZ 3.3 oraz wzór umowy § 3 „ W uzasadnionych 

przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw również w innych dniach /-/” 

Prosimy o doprecyzowanie w jakich uzasadnionych przypadkach ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dotyczy to sytuacji kiedy dni świąteczne wypadają w ciągu tygodnia i łączą się z sobotą i 

niedzielą. Może wtedy wystąpić sporadyczna konieczność dostawy np. w sobotę.  

  

Pytanie nr 6 Wykonawcy: 

Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dn. 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt 15 SWZ oraz § 1 ust. 14 projektu umowy - 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 

zgodnie z tekstem jednolitym tego dokumentu ogłoszonym w Dz.U. z 2014 poz. 1035. 

 

Pytanie nr 7 Wykonawcy: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na pobieranie próbek z zaworów spustowych po uprzednim 

spuszczeniu ok. 300 litrów paliwa za pomocą specjalnej końcówki (próbopobieralnika) 

przeznaczonej do tego celu? Nadmieniamy, że spuszczenie tej ilości paliwa przed pobraniem 

próbki jest konieczne aby próbka była miarodajna. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na pobieranie próbek z zaworów spustowych po uprzednim 

spuszczeniu ok. 300 litrów paliwa za pomocą specjalnej końcówki (próbopobieralnika) 

przeznaczonej do tego celu. 

 

 

Pytanie nr 8 Wykonawcy: 

Proszę o doprecyzowanie, czy to Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczanie 
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pojemników w celu poboru prób paliwa. Jeżeli tak, to czy istnieje możliwość pozostawię 

większej partii pojemników na próby? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z rozdziałem V pkt 14 oraz § 1 ust. 13 projektu umowy: Wykonawca zobowiązany 

jest do udostępnienia Zamawiającemu pojemników w celu pobrania próbki paliwa. Pojemniki 

na próbki muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w 

sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 poz. 

1035). Czynność pobrania i plombowania próbki będzie realizowana przez Wykonawcę w 

obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem i zwrócone Wykonawcy 

na jego koszt z wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, czystego paliwa.  

Zamawiający dopuszcza wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. pojemników na próbki a dalsze 

sukcesywne dostarczanie nowych następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych. 

 

Pytanie nr 9 Wykonawcy: 

Prosimy o informacji, czy pobór prób z paliwem będzie dokonywany przy każdej dostawie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pobór prób z paliwem nie będzie dokonywany przy każdej dostawie. 

 

Pytanie nr 10 Wykonawcy: 

Prosimy o wyrażenie zgody aby to Zamawiający dokonywał poboru próbek z paliwem oraz 

ich plombowania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody, aby to Zamawiający dokonywał poboru próbek z paliwem 

oraz ich plombowania. Zgodnie z rozdziałem V pkt 14 oraz § 1 ust. 13 projektu umowy: 

Czynność pobrania i plombowania próbki będzie realizowana przez Wykonawcę w obecności 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 11 Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie, że badania próbek będą dokonywane przez niezależne 

akredytowane laboratorium. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu umowy: Badania wykonywane będą w wybranym przez 

Zamawiającego akredytowanym laboratorium.  

 

Pytanie nr 12 Wykonawcy: 

Zdaniem Wykonawcy zastrzeżone przez zamawiającego kary umowne są wygórowane. W 

związku z tym: Prosimy o zmniejszenie kary umownej określonej w § 6 ust. 4 - z 

dotychczasowych 30 000,00 zł na 15 000,00 zł.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 13 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg o którym mowa w  SIWZ 3.7 oraz wzór umowy 

§ 1 ust.7 dotyczący tego że autocysterna, która będzie dostarczała paliwo, przed pierwszą 

dostawa dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie legalizowanych 

przepływomierzy), jeżeli  Wykonawca przy każdej dostawie na żądanie Zamawiającego 
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okaże dokumenty potwierdzające legalizację przepływomierza? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Aktualne zapisy rozdziału V pkt 8 oraz § 1 ust. 8 stanowią: Wykonawca przed pierwszą 

dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że autocysterna, którą będzie 

dostarczane paliwo posiada legalizowany przepływomierz, dotyczy to również w przypadku 

zmiany autocysterny. Dokumenty potwierdzające legalizację można dosłać jako skany za 

pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 2 ust. 2 umowy.  

 

Pytanie nr 14 Wykonawcy: 

Prosimy o doprecyzowanie Rozdz. V pkt 14 SIWZ – poprzez wskazanie, że uznanie 

niezgodności z zamówieniem może nastąpić dopiero po potwierdzeniu tego przez 

akredytowane laboratorium.   

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiającym, potwierdza, że uznanie niezgodności z zamówieniem może nastąpić dopiero 

po potwierdzeniu tego przez akredytowane labolatorium. Szczegółowy opis procedury 

wskazany jest w § 3 załącznika nr 6 do SWZ. 

  

Pytanie nr 15 Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia, o którym mowa w par 6 ust. 6 umowy 

będą naliczane odsetki w transakcjach handlowych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku opóźnienia, o którym mowa w par 6 ust. 6 umowy 

będą naliczane odsetki w transakcjach handlowych. 

 

Pytanie nr 16 Wykonawcy: 

Prosimy o usunięcie zapisu par 3 ust. 7 umowy ponieważ skoro paliwa będą rozliczane na 

podstawie liczników fakturowana będzie rzeczywista ilość dostarczona zamawiającemu. W 

związku z tym nie wystąpią reklamacje ilościowe. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Sytuacja opisana w par 3 ust. 7 wzoru umowy 

dotyczy przypadku gdy  dostarczona ilość paliwa jest rażąco niezgodna z zamówieniem. 

 

Pytanie nr 17 Wykonawcy: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby jako datę zapłaty przyjąć  datę wpływu należności na 

konto Sprzedawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data obciążenia rachunku 

bankowego zamawiającego co może generować zbędne utrudnienia w trakcie współpracy 

handlowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody aby jako datę zapłaty przyjąć  datę wpływu należności na 

konto Sprzedawcy. 

 

Pytanie nr 18 Wykonawcy: 

Czy Kupujący będzie respektował regulacje Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie dotyczącym płatności, a w tym 

regulacji odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, będzie respektował regulacje Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji 

odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności 

 

Pytanie nr 19 Wykonawcy: 

Czy Kupujący wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Kupującego płatności bez 

wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony 

przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Kupującego 

wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane 

zostaną wszelkie inne płatności Kupującego, które w treści przelewu opisane zostaną 

nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie 

niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku dokonania przez Kupującego płatności bez 

wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony 

przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Kupującego 

wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur.  

 

Pytanie nr 20 Wykonawcy: 

Czy Kupujący wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Sprzedawcę 

wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 

93 z późn. zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami 

lub ich dochodzenie. Wyrażenie powyższej zgody upoważnia Sprzedawcę do udostępnienia 

w/w osobie trzeciej informacji niezbędnych do dochodzenia przenoszonej wierzytelności lub 

jej dalszego obrotu w tym m.in.: wysokości zadłużenia oraz informacji o ustanowionych 

zabezpieczeniach. O dokonaniu przeniesienia wierzytelności Sprzedawca niezwłocznie 

powiadomi Kupującego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Projekt umowy – załącznik nr 6 do SWZ nie zawiera zakazu cesji wierzytelności.  

 

Pytanie nr 21 Wykonawcy: 

Czy Kupujący wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie 

Sprzedawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję 

finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do 

właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości. Ponadto czy Kupujący wyrazi zgodę aby 

zobowiązać się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Sprzedawcy o wszelkich 

zmianach dotyczących jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu 

zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, 

numeru telefonu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
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Pytanie nr 22 Wykonawcy: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do umowy załączonego do niniejszych pytań 

upoważnienia do składania zamówień? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do umowy upoważnienia do składania 

zamówień. 

 

Pytanie nr 23 Wykonawcy: 

Dot. Rozdz. V pkt 8 SWZ - instalacje  pomiarowe na cysternach  dokonują pomiaru objętości 

paliwa w temperaturze rzeczywistszej, która może zostać automatycznie przeliczana do 

objętości w temperaturze referencyjnej - Czy zamawiającemu chodzi  urządzenia pomiarowe 

jak powyżej ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

W rozdz. V pkt 8 i 10 SWZ, Zamawiający opisał wymogi dotyczące przepływomierzy 

zainstalowanych w cysternach oraz wymaganych dokumentów sporządzanych po rozładunku 

paliwa. Wynika z tego że cysterny muszą być wyposażone w atestowany i legalizowany 

przepływomierz do odmierzania ilości wydawanego paliwa, posiadający układ pomiaru w 

litrach przy temperaturze referencyjnej +15 C, jak również ilość paliwa w temperaturze 

rzeczywistej. 

 

 

Pytanie nr 24 Wykonawcy: 
Dot. Rozdz. V pkt 10 ppkt 1 – SWZ - Na sporządzonych dowodach dostawy kierowcy raczej 

nie wskazują gęstości. Czy  przekazanie dowodu wydania z bazy paliw ze wskazaną gęstością  

będzie spełniało przedmiotowy wymóg? Na wydrukach z instalacji pomiarowych cystern też 

bardzo czeto tego parametru (nie jest on mierzony tylko jest zadawany na stale w układach). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Przekazanie dowodu wydania z bazy paliw ze wskazaną gęstością  będzie spełniało 

przedmiotowy wymóg. 

 

Pytanie nr 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 Wykonawcy: 

Prosimy o informację ile pojemników na próbki należy dostarczyć zamawiającemu? 

Kto zapewnia plomby na próbki? 

Rozdz. V ust. 14 - czy to będzie sprawdzenie  organoleptyczne próbki pobranej z cysterny 

przed jej rozładunkiem ? 

Dot par 1 ust 13 - ile próbek będzie pobranych z dostawy? 

Dot par 1 ust 13 - czy będzie pobierana kontr próbka? 

Dot par 1 ust 13 Czy będzie sporządzany protokół na okoliczność poboru próbek sygnowany 

przez przedstawiciela dostawcy? 

Dot. par 3 ust 5 - Czy jeśli będzie pobierana kontr-próbka  to czy będzie ona badana w 

laboratorium uzgodnionym prze dostawcę i zamawiającego  i jej  wynik będzie  wiążący dla 

obu stron ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. pojemników na próbki a dalsze 

sukcesywne dostarczanie nowych następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych. 

Plomby do pojemników zapewnia Wykonawca. Pobrana próbka, o której mowa w rozdziale 

V pkt 14 SWZ będzie przekazana badania przez laboratorium. Będą pobrane dwie próbki 

paliwa. Tak, będzie sporządzany protokół na okoliczność poboru próbek, w tym zakresie 

zamawiający zmienia zapisy § 3 wzoru umowy przez dodanie następującego ust. 2: 

„Z przeprowadzonych czynności przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół, który 

będzie zawierał: 

1) wielkość partii dostawy, 
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2) nr dokumentu dostawy wraz ze świadectwem jakości paliwa, o którym mowa w § 1 

ust. 9 umowy, 

3) miejsce, datę i godzinę pobrania próbek i sporządzenia protokołu, 

4) opis sposobu pobrania próbek, zaplombowania (rodzaj plomb, nr) i zabezpieczenia 

„próbki rozjemczej"; 

5) podpisy osób obecnych przy prób pobraniu (przedstawiciela Zamawiającego, 

Wykonawcy) oraz laboratorium akredytowanego;” 

6) próbka rozjemcza będzie badana w laboratorium uzgodnionym przez Strony umowy.  

 

 

Pytanie nr 33 Wykonawcy: 
Dot. Par 4 ust 3 – prosimy o skorygowanie błędnego odesłania, powinien być ust. 11 a nie 10. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy § 4 ust. 3 w następujący sposób: 

 

Było:  

Wykonawca za dostarczone paliwo wystawi fakturę, która będzie uwzględniać jego ilość w 

m
3
 zgodnie z postanowieniami § 1 ust 10, oraz cenę o jakiej mowa w § 5. 

 

Powinno być:  

Wykonawca za dostarczone paliwo wystawi fakturę, która będzie uwzględniać jego ilość w 

m
3
 zgodnie z postanowieniami § 1 ust 11, oraz cenę o jakiej mowa w § 5. 

 

Pytanie nr 34 Wykonawcy: 
Prosimy o potwierdzenie, że niespełnianie wymagań jakościowych o których mowa w par. 6 

ust 4 i 7 ust 2 musi być stwierdzone zgodnie z art. 3 ust. 5 umowy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Potwierdzamy, że niespełnianie wymagań jakościowych, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 

7 ust. 2 musi być stwierdzone zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy. 

 

 

 

Pozostałe zapisy swz bez zmian.  

 

 

 

Członek Zarządu  

Dyrektor ds. technicznych i przewozów 
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