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Zamawiający – Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania 

dotyczące treści Zapytania ofertowego. Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść 

pytań wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca prosi o dodanie do § 4 ust. 7 wzoru umowy po 7 dniach słowa „roboczych”. 

Powyższe spowodowane jest obsługiwanym elektronicznym programem rozliczeniowym. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający modyfikuje zapisy § 4 ust. 7 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1 do 15 dnia miesiąca 

oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego wraz ze zbiorczym zestawieniem transakcji z danego okresu rozliczeniowego. 

Zbiorcze zestawienie należy przekazać w formie elektronicznej lub papierowej.  

Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego”. 

 

Pytanie nr 2: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie w § 4 ust. 8 pkt 1 wzoru umowy „dokładnego 

czasu”, gdyż jest on widoczny na dowodzie wydania a nie na załączniku do faktury. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 8 pkt 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Zbiorcze zestawienie transakcji, o którym mowa powyżej, zawierać będzie następujące 

informacje w stosunku do każdej transakcji: 

1) datę przeprowadzenia transakcji”. 
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Pytanie nr 3: 

Prosimy o usunięcie zapisu w § 4 ust. 9 wzoru umowy: 

„przy czym Wykonawca będzie dostarczał faktury Zamawiającemu nie później niż na 14 dni 

przed upływem terminu płatności. W przypadku nie otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

w wymaganym terminie, termin płatności będzie wynosił 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury”. 

Stosując formę elektroniczną wysyłki faktur Zamawiający otrzyma faktury w wyznaczonym 

terminie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 ust. 9 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o usunięcie zapisu w § 4 ust. 13 wzoru umowy. Zakaz cesji niesienie za sobą 

podwyższone ryzyko wystąpienia problemów z płynnością finansową, w związku z tym 

Wykonawca nie akceptuje takiego zapisu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający usuwa zapis § 4 ust. 13 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 5: 

Wykonawca prosi o modyfikację zapisu § 5 ust. 4 wzoru umowy na: „Wykonawca odpowiada za 

szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych 

szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości 

paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji.  

W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji,  

w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy 

reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia 

Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi 

rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka 

postępowania na drodze sądowej” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający zmienia zapisy § 5 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.  

W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez 

Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.  

W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub 

odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania 

dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji 
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paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji.  

W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości 

udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania 

reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”. 

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o usunięcie zapisu § 6 ust. 3 wzoru umowy, gdyż Wykonawca nie może odpowiadać  

za opóźnienia Urzędu Pocztowego w dostarczenia kart paliwowych. 

Ponadto w celu zachowania traktowania równości obu stron prosimy o naniesienie kar 

pieniężnych również dla Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy: „Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego w wysokości 20 % od niezrealizowanej części wartości umowy brutto. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 6 ust. 3 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 7: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość zmiany wskazania daty dotyczącej podania cen  

w celu rzetelnego porównania ofert oraz przeciwdziałaniu zaniżania wartości ofert przez innych 

Wykonawców. W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen z dnia 

ogłoszenia postępowania tj. 07.11.2019 r. z wybranej stacji w Krakowie? W takim przypadku 

Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę faktycznie najkorzystniejszą według określonych 

kryteriów. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego w tym zakresie. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega 

zmianie. Niniejsze pismo stanowi integralną część Zapytania ofertowego. 
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