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Warszawa, dni 25.05.2022 

Biuro Administracyjno - Gospodarcze 

 

Do Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na „Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów 

samochodowych, będących w użytkowaniu Sądu Najwyższego”, nr postępowania  

KPP I.2611.2.2022.  

 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn. zm.), zwanej dalej „Ustawa Pzp.”, 

udostępnia treść zapytań złożonych do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)  

i wyjaśnia jak następuje:  

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego zapisu dotyczącego rozliczania   

w  § 3 o  następującej treści: ,,Sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie   

po cenach detalicznych (brutto) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy  

w momencie realizacji transakcji pomniejszonych o udzielony rabat’’? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 3 umowy postanowienia „Sprzedaż paliw przy użyciu 

kart paliwowych odbywać się będzie po cenach detalicznych (brutto) obowiązujących na danej 

stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji pomniejszonych o udzielony rabat.’’. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę (po wyborze oferenta) na  doprecyzowanie i dodanie  zapisu   

w  § 3 ust. 2  poprzez dodanie 2 okresów rozliczeniowych trwających  od 1 do 15 dnia miesiąca, 

oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający, po wyborze oferty, wskaże w § 3 ust. 2 umowy sposób rozliczania transakcji 

zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Zamawiający przewiduje dwa 

okresy rozliczeniowe: 
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1) w okresach miesięcznych, 

2) dwa razy w miesiącu. 

Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże okres rozliczeniowy trwający od 1 do 15 dnia 

miesiąca, oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, czyli dwa razy  

w miesiącu, to Zamawiający uwzględni to w umowie.  

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zmiany w projekcie umowy w § 5 ust 1-2  i zaakceptuje 

taryfikator opłat za wydanie kart?  

*  0 zł netto za kartę nową, 

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych 

etc.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w § 5 ust 1-2 projektowanych postanowień umowy  

i akceptuje taryfikator opłat za wydanie kart: 

* 0 zł netto za kartę nową, 

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych 

etc.) 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany zapisu w projekcie umowy poprzez dodanie  

w § 8 następującej treści: ,,Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy 

jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa  

o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie  

30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego 

wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących  

z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów 

Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zamawiającego - bez 

względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały 

Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. 

Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez 

przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, 

przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności." 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisu w § 8 projektowanych postanowień umowy. Informacje  

o przetwarzania danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) został opisany w  

§ 8 oraz Załączniku nr 7 projektowanych postanowień umowy. Obowiązek informacyjny wynika z 

rozporządzenia i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klauzul informacyjnych.  
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Pytanie nr 5: 

Zamawiający w  SWZ wskazał ceny. Czy Zamawiający potwierdzi, że wskazane ceny służą tylko do 

wyboru Wykonawcy a rozliczanie będzie po cenach po cenach detalicznych (brutto) 

obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji pomniejszonych 

o udzielony rabat’? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wskazane w pkt. 18.7 SWZ ceny służą do porównania złożonych ofert 

i wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczanie będą dokonywane po cenach detalicznych (brutto) 

obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, cena detaliczna 

zostanie pomniejszona o rabat jaki udzieli Wykonawca. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

Powyższe odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty  

w niniejszym postępowaniu. 
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