
PYTANIA I ODPOWIEDZI  
 

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawy oleju napędowego 
 Nr ogłoszenia w Dz.U.: 2022/S 112-316715, data publikacji: 13.06.2022r. 

Znak postępowania.: KPTS-ZP-1/D/ON/1/22/81 
 
 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku informuje wszystkich 
uczestników postępowania, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi publikujemy poniżej: 
 

 

Pytanie nr 1: 
„Czy Zamawiający rozważy uwzględnienie w postępowaniu dodatkowych fakultatywnych przesłanek 
wykluczenia z postępowania, określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 5 oraz 8 i 10? W opinii Wykonawcy 
wprowadzenie takich przesłanek jest w jak najlepiej rozumianym interesie Zamawiającego, ponieważ eliminuje 
Wykonawców niesolidnych, nie dających rękojmi należytego wykonania zamówienia.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Przesłanki dotyczące wykluczenia z postępowania zostały określone w rozdziale IX Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych przesłanek dotyczących wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania. 

 
Pytanie nr 2: 
„Dot. zadanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zbiorniki, do których ma być dostarczane paliwo 
posiadają i będą posiadały w okresie realizacji umowy aktualne decyzje UDT dopuszczające je do eksploatacji 
(w przypadku podlegania zbiorników pod UDT).” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie zbiorniki Zamawiającego, do których będzie dostarczany olej napędowy, podlegają pod UDT i 
posiadają aktualne decyzje UDT dopuszczające je do eksploatacji. Zbiorniki są systematycznie badane przez 
UDT zgodnie z terminami określonymi w decyzjach dopuszczających je do eksploatacji, a Zamawiający dokłada 
wszelkich starań aby wyniki badań były pozytywne. 
 
Pytanie nr 3: 
„Dot. zadanie 1. 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 wyraża zgodę aby jako datę zapłaty przyjmować datę wpływu należności na konto Sprzedawcy. 
 
Pytanie nr 4 : 
„Dot. zadanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do Umowy w formie oświadczenia o 
następującej treści: 
,,Wykonawca 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: 
Zapis o proponowanej treści zostanie wprowadzony do umowy po zakończeniu postępowania, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania Wykonawcą (stroną umowy) zostanie duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 pkt 
6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
 
Pytanie nr 5: 
„Dot. zadanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru 
jn.? 
 
W imieniu ………………………………… (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr …. Klienta: 
……………………………. NIP: ……….……….…………… upoważniam(y) poniżej wymienione osoby do 
składania w …………………………. zamówień poza Aplikacją …………………, na zakup Produktów 
oferowanych do sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące obecnie lub które zawarte zostaną w 
przyszłości z …………………….. 
 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 
 
 

nr tel. stacjonarnego: 
nr fax: 



nr tel. komórkowego: 
adres e-mail: 
 
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 
 
 

nr tel. stacjonarnego: 
nr fax: 
nr tel. komórkowego: 
adres e-mail: 
 

 
Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania 
niniejszego oświadczenia wymagana i wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze upoważnienie 
zastępuje wszelkie poprzednio złożone upoważnienia. 
 
Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                  (imię i nazwisko)                                       (stanowisko) 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                  (imię i nazwisko)                                       (stanowisko) 
 
 
 
………………………………………………                                                …………………………………………… 
            (pieczątka Firmy)                                                                                       (miejscowość, data) 
 
Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez ………………….. zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO, 
obowiązującą w tut. Spółce. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia wg zaproponowanego wzoru, przy podpisaniu umowy.   
 
Pytanie nr 6: 
„Dot. zadanie 1. §6 Wzoru umowy. Producenci magazynują olej napędowy w sieci baz magazynowych na 
terenie całego kraju, dlatego świadectwa potwierdzające jego jakość są często wystawione również przez 
jednostki upoważnione do wykonywania badań, (np. akredytowane laboratoria producenta). W związku z 
powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający akceptuje również atesty jakościowe (świadectwa jakości) 
wystawiane przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że będzie akceptował również atesty jakościowe (świadectwa jakości) przez jednostki 
upoważnione przez producenta do wykonywania badań. 
 
Pytanie nr 7: 
„Dot. zadanie 1. §7 ust. 3 Niezgodność wyniku badań parametrów próbki paliwa z świadectwem jakości nie 
oznacza, że paliwo to straciło swe użytkowe właściwości. O tym, że paliwo jest wadliwe, złej jakości decyduje 
wynik badań próbki potwierdzający, że dostarczone paliwo jest niezgodne z obowiązującymi normami i 
Rozporządzeniami Ministra Gospodarki. Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez wykreślenie tego fragmentu 
lub zamienianie słowa "lub" na "i".” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapisy rozdziału IV SWZ, pkt 17 oraz zapisy § 7, ust. 3 umowy (załącznik nr 9 do SWZ) zostają zmienione 
zgodnie z modyfikacją zaproponowaną przez Wykonawcę i otrzymują brzmienie: 
SWZ, rozdział IV, pkt 17: 
„17. Jeżeli  analiza  laboratoryjna  wykaże,  że  jakość  dostarczonego  oleju  napędowego  jest  niezgodna  z 

dostarczonym świadectwem jakości (atest) i nie odpowiada wymogom norm i rozporządzeń podanych w 
rozdziale III pkt 4 SWZ lub równoważnym, Wykonawca będzie zobowiązany do:  
1/ poniesienia kosztów przeprowadzonej analizy laboratoryjnej, 
2/ niezwłocznego – najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia wystawienia dokumentu badania - 

usunięcia (wypompowania) na własny koszt całości oleju napędowego znajdującego się w zbiorniku, 
oczyszczenia zbiornika i dostarczenia, na własny koszt, oleju napędowego o odpowiedniej jakości. 
Jeżeli ilość paliwa wypompowanego jest mniejsza niż ilość paliwa dostarczonego Wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia paliwa w ilości paliwa dostarczonego. Jeżeli ilość paliwa wypompowanego jest 
większa niż ilość paliwa dostarczonego, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć paliwo w ilości 
wypompowanej,  

3/ zwrotu Zamawiającemu kosztów usunięcia wszelkich skutków wynikających z dostarczenia i stosowania 



paliwa złej jakości łącznie z utratą dochodu będącego następstwem przestoju pojazdów. 
       Wyboru laboratorium dokonuje Zamawiający.” 
Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy zadanie nr 1, § 7, ust. 3: 
„3. Jeżeli  analiza  laboratoryjna  wykaże,  że  jakość  dostarczonego  oleju  napędowego  jest  niezgodna  z 

dostarczonym świadectwem jakości (atest) i nie odpowiada wymogom norm i rozporządzeń podanych w § 2 
ust. 1 lub równoważnym, Wykonawca będzie zobowiązany do:  
1/ poniesienia kosztów przeprowadzonej analizy laboratoryjnej, 

     2/ niezwłocznego – najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia wystawienia dokumentu badania - 
usunięcia (wypompowania) na własny koszt całości oleju napędowego znajdującego się w zbiorniku, 
oczyszczenia zbiornika i dostarczenia, na własny koszt, oleju napędowego o odpowiedniej jakości. Jeżeli 
ilość paliwa wypompowanego jest mniejsza niż ilość paliwa dostarczonego Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia paliwa w ilości paliwa dostarczonego. Jeżeli ilość paliwa wypompowanego jest większa niż 
ilość paliwa dostarczonego, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć paliwo w ilości wypompowanej,  

3/ zwrotu Zamawiającemu kosztów usunięcia wszelkich skutków wynikających z dostarczenia i stosowania 
paliwa złej jakości łącznie z utratą dochodu będącego następstwem przestoju pojazdów. 

     Wyboru laboratorium dokonuje Zamawiający.” 
Stosowna zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
Pytanie nr 8: 
„Dot. zadanie 1. §7 ust. 3 pkt. 3 Wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że przez „złą jakość” Zamawiający 
rozumie jakość niezgodną z §2 ust. 1 Umowy.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że przez „złą jakość” rozumie olej napędowy niespełniający wymagań określonych w 
ustawie, rozporządzeniach i normach wymienionych w § 2, ust. 1 wzoru umowy na zadanie nr 1. 
 
Pytanie nr 9: 
„Dot. zadanie 1. §7 ust. 3 pkt. 3 Wzoru umowy. Utrata dochodu będąca następstwem przestoju pojazdów jest 
pojęciem bardzo szerokim i w rzeczywistości nie można jednoznacznie przewidzieć wysokości takiej szkody. W 
związku z powyższym wnioskujemy o ograniczenie kwotowe odpowiedzialności za utratę dochodu np. do kwoty 
30.000 PLN.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje, bez zmian i modyfikacji, zapisy zawarte w § 7, ust. 3, pkt 3 wzoru umowy na zadanie 
nr 1. 
 
Pytanie nr 10: 
„Dot. zadanie 1. §10 ust. 9 Wzoru umowy. W punkcie tym Zamawiający określił, że numer rachunku 
rozliczeniowego, który będzie wskazany każdorazowo w fakturze, ma być rachunkiem dla którego zgodnie z 
rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT. Wykonawca korzysta z oferowanej przez banki i obecnie powszechnej już na 
rynku tzw. usługi collect/speed collect (różne nazwy są używane przez różne banki) czyli systemu identyfikacji 
masowych płatności wykorzystującej „wirtualne numery rachunków” w przypadku sprzedaży masowej. Rachunki 
wirtualne połączone są z rachunkami głównymi (rozliczeniowymi), natomiast rachunki VAT prowadzone są tylko 
dla rachunków rozliczeniowych.  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na wskazanie w fakturze rachunku 
prowadzonego w ramach tzw. usługi collect/speed collect.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie w fakturze rachunku prowadzonego w ramach tzw. usługi 
collect/speed collect. 
 
Pytanie nr 11: 
„Dot. zadanie 1. §13 ust. 1 pkt 4) Wzoru umowy. Kara umowna jest aktualnie zastrzeżona na rzecz 
którejkolwiek ze stron, co jednak prowadzi do sytuacji, że jeśli od umowy odstąpi Wykonawca z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy to będzie ona także należna. Wnioskujemy aby kara była symetryczna, czyli 
zastrzeżona dla Zamawiającego oraz dla Wykonawcy, jeśli strona ta odstąpi od umowy, rozwiąże lub wypowie 
umowę z przyczyn zawinionych przez drugą stronę umowy.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 13 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy dla zadania nr 1. 
 
Pytanie nr 12: 
„Dot. zadanie 1. §13 ust. 2 Wzoru umowy. Wnioskujemy aby łączna kara umowna naliczana była od wartości 
netto maksymalnego wynagrodzenia.” 
 
 
 
 



Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy zawarte w § 13, ust. 2 wzoru umowy, dotyczące naliczania kar 
umownych od wartości brutto.  
 
Pytanie nr 13: 
„Dot. zadanie 1. §13 ust. 3 Wzoru umowy. Wnioskujemy aby kara naliczana była od wartości netto 
niezrealizowanych dostaw.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy zawarte w § 13, ust. 3 wzoru umowy, dotyczące naliczania kar 
umownych od wartości brutto.  
 
Pytanie nr 14: 
„Dot. zadanie 1. §14 ust. 2 Wzoru umowy. Wnioskujemy o skrócenie terminu odstąpienia od umowy do 15 
dni.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
2-miesięczny termin odstąpienia od umowy jest terminem maksymalnym. Wykonawca może odstąpić od umowy 
w dowolnym terminie przed upływem 2 miesięcy, po wyczerpaniu znamion wynikających z treści ust. 2 § 14 
umowy na zadanie nr 1.  
W ocenie Zamawiającego zmiana umownych zapisów, skracająca 2-miesięczny termin do 15 dni, będzie 
stanowić ograniczenie dla innych Wykonawców i byłaby w jawnej sprzeczności z zapisem ust. 1 umowy, w 
którym Zamawiający zastrzegł dla siebie 2-miesięczny termin odstąpienia od umowy. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany istniejących zapisów. 
 
Pytanie nr 15: 
„Dot. zadanie 1. §13 ust. 8 Wzoru umowy. Wnioskujemy o wykreślenie niniejszego zapisu. Prawo do 
potrącenia kar doprowadzi do sytuacji, w której nawet niesłusznie naliczone kary umowne będą potrącane z 
wynagrodzenia Wykonawcy, a koszty i ciężar dochodzenia należności przed sądem w takiej sytuacji, w całości 
będzie obciążał Wykonawcę.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 13 ust. 8 wzoru umowy dla zadania nr 1. 
 
Pytanie nr 16: 
„Dot. zadanie 1. §15 ust. 3 Wzoru umowy. Wnioskujemy o wykreślenie konieczności przedstawienia dowodów 
potwierdzających wystąpienie siły wyższej oraz zmianę określenia "praktycznie uzasadnione" na "możliwe do 
wykonania".” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W ocenie Zamawiającego strona, która powołuje się na siłę wyższą, powinna to udowodnić. Zamawiający 
podtrzymuje swoje zapisy zawarte w § 15, ust. 3 wzoru umowy, dotyczące siły wyższej.  
 
Pytanie nr 17: 
„Dot. zadanie 1. §19 ust. 1 Wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, bez konieczności uzyskiwania 
jego wcześniejszej zgody, na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Wykonawcę 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 Wykonawcę 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 Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Zamawiającego.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami § 19 wzoru umowy, możliwość przeniesienia wierzytelności, bez zgody Zamawiającego, 
Zamawiający przewidział wyłącznie w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy. W pozostałych przypadkach 
wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów dotyczących tego zagadnienie.  
 
Pytanie nr 18: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności bez wskazania w 
tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, że płatność taka 
zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Zamawiającego wynikających z kolejno najstarszych 
niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane zostaną wszelkie inne płatności Zamawiającego, które 
w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej 
bądź wskazanie niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury?” 
 
 
 



Odpowiedź Zamawiającego: 
Jeżeli Zamawiający nie wskaże w tytule przelewu numeru faktury, z której wynika zobowiązanie, Wykonawca 
może zarachować taką płatność na poczet zobowiązań wynikających z najstarszych niezapłaconych faktur.  
 
Pytanie nr 19: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie Wykonawcy 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?” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający deklaruje gotowość informowania Wykonawcy o istotnych okolicznościach, mających lub 
mogących mieć wpływ na jego kondycję finansową, a w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu 
o ogłoszeniu upadłości. 
 
 
 
 
 
Odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla 
Wykonawców.  

 

Włocławek, dnia 05.07.2022r. 


