
 

 

 

ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.  

   z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 
PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY 

na realizację zamówienia sektorowego  

o wartości poniżej 428 000 euro 

pn.: 
 

„Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej 95 (etyliny)  
i oleju napędowego do pojazdów samochodowych i sprzętu Spółki 

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w latach: 2022-2023” 
 

Sprawa nr 29/ZS/DZ/2021 

 
 

działając zgodnie z § 54 ust. 2, Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Tramwaje Szczecińskie 

Sp. z o.o. w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/DZ/2021 Prezesa Zarządu Spółki 

Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 1 marca 2021r., 

przekazuje wykonawcom treść zapytania, jakie wpłynęło w związku z powyższym 

postępowaniem wraz z następującym wyjaśnieniem: 

Zapytanie o treści: 

 

„Pytanie nr 1 
 Czy Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty skontaktuje się z Wykonawcą w zakresie 
uzupełnienia §1 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy, ponieważ wypełniając formularz cenowy Wykonawca wprowadzi 
1 wybraną stacje paliw do 5 km w celu podania cen, natomiast posiadając więcej niż 1 stacje paliw w tym 
zakresie we wzorze umowy winno się uwzględnić na korzyść Zamawiającego również inne stacje paliw – jeśli 
takie Wykonawca posiada, które spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
 
Pytanie nr 2 
 W nawiązaniu do pytania nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu Rozdział XI pkt 
5 poprzez zmianę wymogu wskazania ceny ze stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia na wskazanie ceny ze stacji paliw do 5 km od siedziby Zamawiającego.  
 Wykonawca informuje, że posiada więcej niż 1 stację paliw w zakresie 5 km, zatem do podania cen 
wskaże wybraną 1 stację paliw, natomiast do realizacji zamówienia może wskazać wszystkie stacje  
w promieniu 5 km od siedziby Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji zapisów w zakresie otwarcia stacji z 6 dni od 6:00-
24:00 na 7 dni od 6:00-22:00 ?  
 
Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu §1 ust. 5 wzoru umowy w przypadku Wykonawców 
oferujących wgląd ogólnodostępnych na stacji paliw każdemu Zamawiającemu świadectw jakości paliw ? 
 
Pytanie nr 5 

Wykonawca prosi o zmianę formy zgłoszenia zagubienia kart w §3 ust 4 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”. 
 
Pytanie nr 6 

W odniesieniu do oferowanych kart flota, czy Zamawiający zaakceptuje i zmodyfikuje dane na 
załączniku do faktury w §5 ust. 4 wzoru umowy?: „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). 
 
Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT ? 
Wykonawca proponuje wydłużenie z 21 na 30 dni ale od daty wystawienia faktury VAT (§5 ust. 6 wzoru 
umowy). 

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.  
 
Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, jeśli tak, to prosimy  
o dodanie do §5 ust. 11 wzoru umowy zapisu o treści:  
4. Wykonawca może wystawić i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną 
fakturę : 
- ustrukturyzowaną (za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania), 
lub  
- w formacie pdf na następujące adresy e-mail:……..@........, ……..@.........  
 
Pytanie nr 9 

Prosimy o dodanie zapisu do §5 ust. 12 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. Dodatkowo po upływie 
dodatkowo wyznaczonego czasu, 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". 
 
Pytanie nr 10 
 Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą oferującym więcej niż 1 stację paliw  
w promieniu 5 km od siedzib Zamawiającego, Zamawiający dokona modyfikacji zapisu §6 ust. 1 na: 
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy w wysokości 5 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto” 
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”. 
§6 ust. 2 na: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto. 
 W celu zachowania równego traktowania obu stron, kary powinny być jednakowe dla Wykonawcy 
jak i dla Zamawiającego. Ponadto zapis w pierwotnym wzorze umowy celem zabezpieczenia Zmawiającego, 
powinien dotyczyć w przypadku Wykonawcy, który udostępnia wyłącznie 1 stację paliw, zaś pozostali, którzy 
umożliwiają więcej niż 1 stację paliw – nie powinni mieć nakładanych kar. W trakcie trwania umowy 24 
miesięcznej, zdarzenia wskazane na wstępie nie są do przewidzenia, zatem Wykonawca oferuje w takich 
wypadkach kolejną stacje paliw do 5 km. 
 
Pytanie nr 11 
 W odniesieniu do zapisu §6 ust. 4 wzoru umowy, prosimy o zmniejszenie wysokości kar z 30 %  
na 20 %. 
 
Pytanie nr 12 

Wykonawca prosi o dopisanie kolejnego ustępu 6 do §6  projektu umowy na: „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”. 

 
Pytanie nr 13 

Wykonawca prosi o dopisanie kolejnego zapisu do §7  projektu umowy na 
„Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega 

z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc”. 
 
Pytanie nr 14 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie, aby w sprawach nieuregulowanych umową 
obowiązywał Regulamin Używania Kart Flotowych u Wykonawcy, czyniąc jednocześnie z regulaminu 
załącznik do umowy.“ 
 
Zamawiający wyjaśnia:  
 

Ad. 1.  Zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał 1 stację paliw, na której zamawiający będzie 

dokonywał bezgotówkowego tankowania paliw.  
 

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu ujętego w pkt. 5 rozdz. XI SP. 
 

Ad. 3.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących czasu otwarcia stacji, ujętych  
w pkt. 2 (ostatnie zdanie) rozdz. XIX SP. 

 

Ad. 4.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu ujętego w § 1 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 3 
do SP). 

 
Ad. 5.   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu ujętego w § 3 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 3 

do SP) na zapis zaproponowany przez wykonawcę. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 3 ust. 

4 wzoru umowy stosownie do swoich potrzeb. 
 

Ad. 6.  Zamawiający w § 5 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SP) wskazuje wymagane informacje, jakie 
wykonawca musi zawrzeć w zestawieniu transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. 

Wykonawca może dopisać w powyższym zestawieniu dodatkowe informacje, nie ujęte w § 5 ust. 4 
wzoru umowy (załącznik nr 3 do SP). 

 

Ad. 7.  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ujętego w § 5 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 3  
do SP). Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie.   

 
Ad. 8. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur wraz z załącznikami w formie elektronicznej. 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji wzoru umowy (załącznik nr 3 do SP)  w tym zakresie.    
 
Ad. 9.  Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru umowy (załącznik nr 3 do SP) zapisu 

zaproponowanego przez wykonawcę. 



 

Ad. 10.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów ujętych w § 6 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy 
(załącznik nr 3 do SP). 

 
Ad. 11. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ujętego w § 6 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 3  

do SP). Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w tym zakresie.   
 

Ad. 12. i 13. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru umowy (załącznik nr 3 do SP) zapisów  

w brzmieniu zaproponowanym przez wykonawcę odnośnie pytań: 12 i 13. 

 
Ad. 14.  Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie regulaminu używania kart wykonawcy jako załącznika  

do umowy. 
 

 

 
 

 

PROKURENT                     PROKURENT  
 

                                                        Krystyna Gawrońska            Przemysław Białkowski                      
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


