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Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 
 
 

 
 
 
 
Sprawa dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych na potrzeby Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na 2023r. 
 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Zamawiający publikuje poniżej treść zapytań do zamówienia, które otrzymał w dniu 12.12.2022 r. wraz 
z odpowiedziami. Pytania dot. wyłącznie części 1 zamówienia. 
 
 
Pytanie 1: 
W odniesieniu do zapisów SWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania 
paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart 
paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej 
modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw 
Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji 
umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)? 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały 
w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego 
na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po 
podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty 
(utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty 
za karty: 
*    0 zł netto za kartę nową, 
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*   10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych 
danych etc.), 
*    0 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy (np. nowy numer 
rejestracyjny, karta, której kończy się termin ważności) 
Wykonawca nie ma możliwości realizacji zamówienia poza kartami paliwowych przed ich 
otrzymaniem przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 3: 

Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy Wykonawcy oraz ogólne warunki korzystania z kart 
flotowych w przypadku wyboru oferty Wykonawcy?  
Wyrażenie zgody na to zapytanie warunkuje złożenie oferty przez Wykonawcę. 
Wzór umowy Wykonawca przedstawia w załączeniu. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający zaakceptuje wzór umowy Wykonawcy oraz ogólne warunki korzystania z kart 
flotowych w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem obowiązku wprowadzenia 
do przyszłej umowy obligatoryjnego zapisu o następującej treści: 
 
„Wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty 
…………………, słownie……………………………………………………… .” 
 
Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert do dnia 
19.12.2022 r.? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje treść Zapytania ofertowego w 
następującym zakresie: 
 
Treść przed zmianą: 
 

II. Zasady, termin i miejsce składania ofert.  

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 

10:15.  

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. 

do godziny 10:00. 

Treść po zmianie: 
 

II. Zasady, termin i miejsce składania ofert.  
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1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 

10:15.  

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 19 grudnia 2022 

r. do godziny 10:00. 

 

Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 


