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Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000248524, Kapitał zakładowy 25 577 000,00 zł. 
 

Znak sprawy: PA/11/KS/2019                                                              Andrychów, dnia 22.05.2019 r. 

 

                                                                                                            STRONA INTERNETOWA 

 

Wyjaśnienia Nr 1 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw 

płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej. 
Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Andrychowie działając zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią. 

 

1. Zapytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający zaakceptuje usunięcie zapisów w §3, ust 4 wzoru 

umowy ponieważ nie ma zastosowania u Wykonawcy ? Wykonawca posiada sieć stacji w 

ilości ponad 1 000 w całym kraju i Zamawiający będzie decydował na których stacjach będzie 

dokonywać transakcji ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu. 

 

2. Zapytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający zaakceptuje usunięcie zapisów w §4, ust 5 i 6 

wzoru umowy ponieważ nie ma zastosowania u Wykonawcy? Wykonawca nie jest 

zobowiązany do udokumentowania Zamawiającemu zmian cen paliw przez producenta a 

wzrost cen paliw może być wyższy niż ogłoszony przez producenta, gdyż doliczana jest marża 

handlowa. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez 

Zamawiającego według cen detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw 

Wykonawcy w momencie realizacji transakcji. Dodatkowo ceny za produkty paliwowe mogą 

być różne w każdym dniu co uwarunkowane jest sytuacją rynkową oraz mogą być różne dla 

każdej stacji paliw Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu. 

 

3. Zapytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej 

umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i 

Używania Kart Flota Wykonawcy z dnia 24 maja 2018r,-  w odniesieniu do kwestii 

nieuregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej 

korespondencji)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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