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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ / MODYFIKACJA SWZ /  

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, jako Zamawiający             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie  

art. 275 pkt 1) pn. „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w systemie bezgotówkowym za 

pomocą kart paliwowych oraz świadczenie usług dodatkowych” (nr sprawy: 

WIWgsp.272.09.2022), zgodnie z art. 284 ust. 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), 

przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz 

przedłuża termin składania ofert. 

 

Pytanie 1 

Wykonawca informuje, że sprzedaż paliw na stacjach odbywa się po już powiększonych cenach o 

należny podatek VAT tj. po cenach brutto. Wykonawca może od wartości brutto obliczyć wartość 

netto ale nie oblicza wartości zamówienia od cen netto. 

Ponadto prosimy o rozdzielenie tabeli na paliwo i osobno na usługi mycia pojazdów, gdyż paliwo oraz 

usługi posiadają 2 różne stawki VAT. Ponadto prosimy o wyznaczenie i określenie dokładnej daty z 1 

dnia do podania cen. 

W związku z tym prosimy o modyfikację  formularza cenowego w zakresie paliw na: 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

 

Jednostka 

miary 

 

Ilość 

jednostek 

 

Cena  

brutto 

za 1 

litr * 

 

Upust 

cenowy 

% 

Cena 

brutto 

po 

upuście 

za 1 litr 

 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

Olej napędowy  litr 29 400     

2  

 

Etylina  

bezołowiowa 95 

litr 12 840     

        

Łącznie   

w tym: 

wartość netto  

podatek VAT  

 

Nasz znak:  WIWgsp.272.09.2022 

Dot. sprawy nr:  pismo z dnia:  
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Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. 

Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmodyfikowany Formularz cenowy stanowiący 

Załącznik nr 2 do SWZ. 

 

Pytanie 2 

W odniesieniu do zapisu §1 ust. 12 prosimy o doprecyzowanie formy uiszczania opłat za przejazd 

przez autostrady: ”poprzez zakup jednorazowych e-biletów na stacjach” 

Wykonawca informuje, iż nie oferuje E-TOLLU. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §1 ust. 12, który 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„12. Wykonawca zapewni świadczenie usług bezgotówkowego rozliczania opłat za przejazdy 

autostradami oraz innymi płatnymi odcinkami dróg na terenie Polski przez pojazdy 

samochodowe Zamawiającego za pomocą kart paliwowych, z wyłączeniem karty paliwowej na 

okaziciela – zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Opłaty za ww. przejazdy będą naliczane do 

zbiorczych faktur, o których mowa w § 3 ust. 9.”. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu §1 ust. 17 wzoru umowy jeśli Wykonawca przedstawi do 

wglądu Zamawiającego (w załączeniu) Regulamin wydawania i użytkowania kart flota ? Wykonawca 

informuje, że nie prowadzi szkoleń z zakresu obsługi kart. 

Odpowiedź: Zamawiający w § 1 ust. 17 Wzoru umowy dopuszcza rozwiązanie polegające na 

przekazaniu pisemnej instrukcji z zakresu posługiwania się kartami paliwowymi dla 

pracowników Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego przeprowadzeniu bezpłatnego 

szkolenia pracowników w tym zakresie. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający przychyli się do prośby wydłużenia terminu wyrabiania kart z 10 dni roboczych na 

15 dni roboczych zgodnie z regulaminem wydawania kart w §1 ust. 16, 18-19 wzoru umowy ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wyrabiania kart z 10 dni 

roboczych na 15 dni roboczych. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy 

Wzoru umowy w zakresie §1 ust. 16, 18 i 19, które otrzymują następujące brzmienie:  

„16. Wykonawca bez pobierania opłaty zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego i 

aktywować elektroniczne karty paliwowe w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

Dostarczone karty nie będą objęte programami lojalnościowymi. Wraz z kartami Zamawiający 

otrzyma od Wykonawcy – w oddzielnej zamkniętej kopercie – numery PIN przyporządkowane 

do każdej karty i umożliwiające potwierdzenie dokonania zakupów.”. 

„18. W przypadku zmiany samochodów służbowych, zwiększenia lub zmniejszenia ich ilości, 

Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty lub bezpłatnie dezaktywuje 

zbędną ilość kart. Wykonawca zobowiązuje się wydać i aktywować dodatkowe karty w terminie 

15 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia zaistnienia takiego faktu.”. 

„19. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty oraz wydania i dostarczenia nowej karty oraz jej 

aktywowania w terminie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Koszt wydania karty zamiennej 

wynosił będzie 10,00 zł netto i obciążał będzie Zamawiającego, którego powyższa sytuacja 

dotyczy.”. 

  

Pytanie 5 

„W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Flotowej, Zamawiający zobowiązany jest do 

natychmiastowego powiadomienia telefonicznie  Wykonawcy  pod numerami: ………… (od 



 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00) lub pod nr infolinii ……………….. (poza 

godzinami pracy oddziału) w celu zastrzeżenia utraconej Karty Flotowej oraz dodatkowo dokonać 

potwierdzenia pod adresem e-mail……….. Zgłoszenia utraty Karty Flotowej przyjmowane są 

całodobowo na infolinii we wszystkie dni tygodnia. Przy każdym zgłoszeniu utraty Karty Flotowej 

należy podać numer utraconej Karty Flotowej, typ, nazwę Zamawiającego oraz numer rejestracyjny 

lub nazwisko kierowcy, na które została wystawiona Karta Flotowa. Zamawiający zobowiązany jest 

do udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji dotyczących okoliczności utraty Karty Flotowej, 

których Wykonawca może zażądać Wykonawca bezpłatnie wyda duplikat karty lub dokona wymiany 

karty zniszczonej na nową nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia”. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie nr 6. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu §1 ust. 20-21 wzoru umowy na: 

„W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Flotowej, Zamawiający zobowiązany jest do 

natychmiastowego powiadomienia telefonicznie  Wykonawcy  pod numerami: ………… (od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00) lub pod nr infolinii ……………….. (poza 

godzinami pracy oddziału) w celu zastrzeżenia utraconej Karty Flotowej oraz dodatkowo dokonać 

potwierdzenia pod adresem e-mail……….. Zgłoszenia utraty Karty Flotowej przyjmowane są 

całodobowo na infolinii we wszystkie dni tygodnia. Przy każdym zgłoszeniu utraty Karty Flotowej 

należy podać numer utraconej Karty Flotowej, typ, nazwę Zamawiającego oraz numer rejestracyjny 

lub nazwisko kierowcy, na które została wystawiona Karta Flotowa. Zamawiający zobowiązany jest 

do udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji dotyczących okoliczności utraty Karty Flotowej, 

których Wykonawca może zażądać Wykonawca bezpłatnie wyda duplikat karty lub dokona wymiany 

karty zniszczonej na nową nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia”. 

„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione na skutek transakcji dokonywanych z 

użyciem utraconej lub skradzionej Karty Flotowej.  Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za 

Transakcje Bezgotówkowe dokonane przy użyciu utraconej lub skradzionej Karty Flotowej po 

upływie 2 godzin, licząc od momentu przyjęcia  przez Wykonawcę zgłoszenia o utracie, zniszczeniu 

lub kradzieży Karty Flotowej pod warunkiem, że zawiadomienie o utracie, zniszczeniu lub kradzieży 

Karty Flotowej zostało dokonane przez Zamawiającego w trybie określonym  w poprzednim ustępie 

niniejszej umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §1 ust. 20-21, które 

otrzymują następujące brzmienia: 

„20. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty paliwowej, Zamawiający 

zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wykonawcy pod 

numerami: ………… (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00) lub pod nr 

infolinii ……………….. (poza godzinami pracy oddziału) w celu zastrzeżenia utraconej karty 

paliwowej oraz dodatkowo dokonać potwierdzenia pod adresem e-mail……….. Zgłoszenia 

utraty karty paliwowej przyjmowane są całodobowo na infolinii we wszystkie dni tygodnia. Przy 

każdym zgłoszeniu utraty karty paliwowej należy podać numer utraconej karty paliwowej, typ, 

nazwę Zamawiającego oraz numer rejestracyjny lub nazwisko kierowcy, na które została 

wystawiona karta paliwowa. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy 

wszelkich informacji dotyczących okoliczności utraty karty paliwowej, których Wykonawca 

może zażądać. Wykonawca bezpłatnie wyda duplikat karty lub dokona wymiany karty 

zniszczonej na nową nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

21. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione na skutek transakcji 

dokonywanych z użyciem utraconej lub skradzionej karty paliwowej.  Wykonawca przejmuje 

odpowiedzialność za Transakcje Bezgotówkowe dokonane przy użyciu utraconej lub 

skradzionej karty paliwowej po upływie 2 godzin, licząc od momentu przyjęcia  przez 

Wykonawcę zgłoszenia o utracie, zniszczeniu lub kradzieży karty paliwowej pod warunkiem, że 



 

zawiadomienie o utracie, zniszczeniu lub kradzieży karty paliwowej zostało dokonane przez 

Zamawiającego w trybie określonym  w poprzednim ustępie niniejszej umowy.”. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o dodanie formy „lub dowodu wydania” do §1 ust. 22 wzoru umowy. W przypadku 

elektronicznych kart paliwowych nie są wydawane „pisemne formy potwierdzenia transakcji” a 

jedynie dowody wydania (podobna forma paragonu) jako wydruk z systemu. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §1 ust. 22, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„22. Osoba uprawniona dokonująca zakupu na stacji paliw otrzyma każdorazowo pisemne 

potwierdzenie warunków zakupu w formie paragonu lub innego dokumentu lub dowód wydania 

wydrukowany z systemu Wykonawcy.”. 

 

Pytanie 8 

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie od zapisu §1 ust. 24 wzoru umowy, gdyż w przypadku 

użycia karty flota wyrobionej na numer rejestracyjny, dokonując próby tankowania do innego pojazdu 

– karta jest automatycznie blokowana i zabierana na stacji paliw – odczytywana jako próba 

niewłaściwego użycia karty. W przypadku kart na okaziciela/imiennych – to Zamawiający odpowiada 

gdzie dokonuje transakcji.  

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od zapisu § 1 ust. 24 Wzoru umowy poprzez jego 

wykreślenie.  

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3 ust. 8 wzoru umowy na: „Zbiorcze faktury za 

zakupione paliwo wystawiane będą w dwóch okresach od 01 do 15 i od 16 do ostatniego miesiąca. Za 

datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”. 

Powyższe spowodowane jest obsługiwanym elektronicznym programem rozliczeniowym 

obsługiwanym w przypadku elektronicznych kart paliwowych. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie § 3 ust. 8, który 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„8. Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze, w jeden z następujących sposobów: 

a) w miesięcznym okresie rozliczeniowym: od 1-go do ostatniego dnia miesiąca wraz ze 

zbiorczym zestawieniem transakcji z danego okresu rozliczeniowego, lub 

b) w dwóch okresach rozliczeniowych (dwa razy w miesiącu): od 1 do 15 dnia miesiąca oraz 

od 16 do ostatniego dnia miesiąca w terminie do siedmiu dni po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego wraz z załączonym wykazem transakcji. 

Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.” 

 

Pytanie 10 

Prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 9 wzoru umowy na: 

Szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty 

flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą. 

Załącznik do faktury zawiera:  

• nazwy zakupionych produktów, 

• numery kart flotowych, na które dokonano zakupów, 

• numery rejestracyjne pojazdów, 

• numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje, 

• daty transakcji, 

• ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, 

• wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług), 



 

• ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług , 

• wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę, 

• stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od swoich 

kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych)    

„Na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mają charakter 

wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. 

Dowód wydania zawiera następujące dane:  

• numer karty flota, na którą dokonywana była transakcja, 

• numer rejestracyjny samochodu, 

• ilość wydanego paliwa, 

• wartość wydanego paliwa, 

• data i godzina transakcji, 

• dokładny adres stacji paliw”. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §3 ust. 9, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Zbiorcze zestawienie transakcji, o którym mowa powyżej, zawierać będzie co najmniej 

następujące informacje w stosunku do każdej transakcji: 

a) datę przeprowadzenia transakcji, 

b) nr rejestracyjny pojazdu, 

c) nr elektronicznej karty paliwowej, na którą dokonano zakupu paliwa, dodatkowych 

usług lub opłat, 

d) ilość i rodzaj paliwa oraz cenę jednostkową brutto i wartość brutto zakupu przed 

rabatem, 

e) ilość i rodzaj dodatkowo zakupionych usług lub opłat oraz cenę jednostkową brutto                       

i wartość brutto, 

f) wartość brutto zakupionego paliwa po rabacie, 

g) nazwę, numer i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji.”. 

Zamawiający w ww. ustępie wskazuje informacje, które co najmniej we wskazanym zakresie 

winny znaleźć się w zbiorczym zestawieniu transakcji dołączanym do faktury. W związku z 

powyższym umożliwia się Wykonawcy zamieszczenie w zbiorczym zestawieniu transakcji 

większej ilości informacji niż te wskazane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 11 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości uwzględnienia terminu płatności liczonego od daty 

wystawienia faktury VAT w §4 ust. 1 wzoru umowy, ponieważ w oferowanym systemie rozliczania 

transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na 

brak możliwości rejestrowania daty wpływu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin 

liczony od dnia wystawienia faktury jest terminem konkretnym i jasnym dla obu stron, co wyklucza 

wystawianie do każdej faktury noty korygującej do terminu zapłaty.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §4 ust. 1, który 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Należności z tytułu sprzedaży paliw, zakupu usług oraz opłat, o których mowa w § 1, płatne 

będą przelewem w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT, według zbiorczych 

zestawień transakcji za dany okres rozliczeniowy, załączony do ww. faktury, przy czym 

Wykonawca będzie dostarczał faktury Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed upływem 

terminu płatności. W przypadku nie dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury w 

wymaganym terminie, termin płatności będzie wynosił 14 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.”. 

 

 



 

Pytanie 12 

Prosimy o dodanie zapisu do §4 ust. 9 wzoru umowy na: 

Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną fakturę wraz z 

załącznikiem: 

- w formie papierowej na wskazany adres Zamawiającego, 

- ustrukturyzowaną (za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania), 

lub  

- w formacie pdf na następujące adresy mailowe:……..@........, ……..@.........  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy poprzez dodanie ust. 9 w §4 o 

następującym brzmieniu: 

„9. Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu fakturę wraz z załącznikiem w jeden 

z następujących sposobów: 

a) w formie papierowej na wskazany adres Zamawiającego, 

b) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wysłaną drogą elektroniczną (za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania), 

c) w formacie pdf na następujący adres mailowy: …….......... ”. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o dodanie kolejnego zapisu do §4 ust. 10 wzoru umowy na:  

„Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy 

dzień opóźnienia oraz wezwie Zamawiającego do niezwłocznego uregulowania należności. 

Niezależnie od powyższego,  w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma prawo 

zablokować wszystkie Karty Flotowe Zamawiającego,  aż do momentu zapłaty zaległości. Do czasu 

uregulowania należności Karty Flotowe będą umieszczone na liście kart zablokowanych i skuteczne 

posługiwanie się nimi nie będzie możliwe. Odblokowanie Kart Flotowych nastąpi w ciągu 24 godzin 

od dnia otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia dokonania zapłaty zaległych należności". 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §4 ust. 3, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w 

ustawowej wysokości za każdy dzień opóźnienia.” 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż będąc jednostką sektora finansów publicznych ma 

obowiązek terminowego regulowania płatności wynikających z zawartych umów.  

 

Pytanie 14 

Prosimy o odstąpienie od zapisu §6 ust. 2 wzoru umowy, gdyż świadectwa jakości paliw są ogólnie 

dostępne do wglądu na każdej stacji paliw. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §6 ust. 2, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do przedstawienia 

dokumentów i świadectw jakościowych paliw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub do 

ich udostępnienia na stacjach paliw Wykonawcy.”. 

 

Pytanie 15 

Prosimy o modyfikację zapisu §6 ust. 3 wzoru umowy na: „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: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §6 ust. 3, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. 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.”. 

 

Pytanie 16 

W celu zachowania zasady traktowania równego obu stron, prosimy o doprecyzowanie jednakowo 

nałożonych kar.  

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §8 na: 

1) „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy 

brutto. 

2) „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto” 

3) Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się zdarzeń losowych 

(np. brak prądu), modernizacji stacji, wyłączenia stacji, dostaw paliwa na stację, awarii systemu 

obsługi. W przypadku wystąpienia w.w. zdarzeń, Zamawiający zobowiązuje się tankować na 

kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego niezależnie od zakresu km oraz 

godzin otwarcia. Wykonawca z tego tytułu nie będzie ponosił kar finansowych. 

4) Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 

umownych 

5) Strony umowy są uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy kary 

umowne nie pokrywają poniesionych szkód. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy poprzez dodanie lit. e) i f) w § 8 ust. 

1 o następujących brzmieniach: 

„e) zdarzeń losowych tj. np. brak prądu, awaria systemu obsługi, 

f) wyłączenia stacji paliw.”. 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy poprzez dodanie ust. 6 w §8 o 

następującym brzmieniu: 

„6. Niezależenie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty 

kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę 

należnych kar umownych.”. 

 

Pytanie 17 

Prosimy o usunięcie zapisu §10 ust. 3 wzoru umowy. Wykonawca zaznacza, iż obowiązkiem 

Zamawiającego jest regularne opłacanie faktur za dokonane transakcje, zaś zapłata za kary winna być 

odrębnie liczona. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 



 

Pytanie 18 

Wykonawca prosi o dopisanie kolejnego ustępu do §10 projektu umowy o treści: „Wykonawca może 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą 

wynagrodzenia za okres dłuższy niż 30 dni”. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Wzoru umowy w zakresie §10 ust. 1, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. 

Jednocześnie Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż 30 dni.”. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SWZ w następujący sposób: 

1) Rozdz. XVI pkt 3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Wykonawca określi ceny na wszystkie pozycje zamówienia wymienione w formularzu 

cenowym: 

a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową; 

b) w kolumnie 2 Wykonawca poda wartość oferowanego rabatu od ceny rynkowej w 

procentach (%). Wartość rabatu będzie jednakowa dla każdego rodzaju paliwa. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia rabatu z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku;   

c) w kolumnie 4 Wykonawca poda cenę brutto za j.m. obowiązującą na jednej ze stacji paliw 

Wykonawcy w dniu 22.11.2022 r. znajdującej się we Wrocławiu, 

d) w kolumnie 5 Wykonawca poda cenę brutto za j.m. po uwzględnieniu oferowanego rabatu 

w kolumnie 2; 

e) w kolumnie 7 Wykonawca wpisze obowiązującą stawkę VAT w % dla danej pozycji; 

f) w kolumnie 8 Wykonawca wpisze wartość brutto danej pozycji wyliczoną po 

przemnożeniu ceny brutto za j.m. z kolumny 5 i przewidywanej ilości j.m. z kolumny 6;  

g) suma wartości brutto z kolumny 8 stanowić będzie łączną wartością brutto oferty. 

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz powyższymi modyfikacjami Zamawiający 

wydłuża termin składania ofert, a tym samym modyfikuje treść SWZ w następujący sposób: 

• Rozdz. XIV pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 06.12.2022 r. 

do godz. 10:00.” 

 

• Rozdz. XV pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2022 r. o godz. 11:00.” 

 

• Rozdz. XII pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania 

ofert do dnia 04.01.2023 r.” 

 

Niniejsze pismo wraz z załącznikiem stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących 

udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem 

udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.  

Z poważaniem, 

Dolnośląski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

z up. 

dr n. wet. Joanna Otachel-Hawranek 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny 



Nr sprawy: WIWgsp.272.09.2022 Formularz cenowy Modyfikacja z dnia 01.12.2022 r.
Załącznik nr 2 do SWZ

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia (rodzaj paliwa)
Udzielony rabat od 
ceny rynkowej w %

Jednostka miary 
(j.m.)

Wartość brutto za j.m. z 
dnia 22.11.2022 r.

Wartość brutto za j.m. z 
uwzględnieniem 

udzielonego rabatu

Przewidywana ilość j.m. 
na okres 36 m-cy

% VAT
Wartość brutto 
(kol. 5 x kol. 6)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. olej napędowy litr 29 400
2. benzyna bezołowiowa 95 oktanowa litr 12 840
3. mycie pojazdów samochodowych szt. 90

Łączna wartość brutto oferty:
w tym:

łączna wartość netto poz. 1 i 2:
łączna wartość netto poz. 3:

łączna wartość netto oferty (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3):

Niniejszym oświadczamy, iż ofertę obliczono na podstawie cen rynkowch z dnia 22.11.2022 r. obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się we Wrocławiu (adres stacji): 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………, które kształtowały się następująco:
- cena brutto 1 litra oleju napędowego - ................... zł,
- cena brutto 1 litra benzyny bezołowiowej 95 oktanowej - ................ zł.

UWAGA: 
1) wartości brutto podane w kolumnie 5 powinny być pomniejszone o rabat przyznany przez Wykonawcę (kryterium nr 2 oceny ofert o którym mowa w Rozdz. XVII SWZ) - dotyczy wyłącznie poz. 
nr 1 i 2 .
2) w poz. nr 3 należy wycenić usługę mycia pojazdów samochodowych w myjni automatycznej przy użyciu programu zapewniającego co najmniej: mycie szamponem, mycie kół oraz suszenie.

Dotyczy: "Dostawa paliw płynnych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w systemie bezgotówkowym za pomocą kart 
paliwowych oraz świadczenie usług dodatkowych".

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


