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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę paliwa Diesla dla transportu sanitarnego

Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2014

W związku  z  wniesieniem zapytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  zapytań  i  udziela 
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
Czy  Zamawiający  w  odniesieniu  do  par  1  ust  3  zaakceptuje  usunięcie  tego  paragrafu.  Transakcje 
bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez Zamawiającego w/g cen detalicznych 
brutto  obowiązujących  na  danej  stacji  paliw  Wykonawcy  w  momencie  realizacji  transakcji,  przy 
uwzględnieniu stałego upustu, jeżeli zostanie udzielony przez Sprzedawcę.

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 2
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do par 1 ust 4 usunięcie: Począwszy od dnia 2014 roku, oraz  
zastąpienie:  aktualnym  cennikiem  Sprzedawcy  zwrotem:  „na  danej  stacji  paliw  Wykonawcy?”  lub 
zastąpienie  całego zapisu zapisem:  Strony ustalają,  że  w okresie  obowiązywania  umowy dostawy oleju 
napędowego (zwane dalej paliwami) przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych  
brutto  obowiązujących  na  danej  stacji  paliw  Sprzedawcy  w  momencie  realizacji  transakcji,  przy 
uwzględnieniu stałego upustu w wysokości … % lub ….zł  za jeden litr paliwa (od ceny brutto?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 3
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do par 1 dodanie: Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się  
będzie  poprzez tankowanie  pojazdów Zamawiającego w stacjach/  sieci  paliw Wykonawcy – za  pomocą 
elektronicznych kart paliwowych Wykonawcy wydanych Zamawiającemu 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 4
Czy Zamawiający zaakceptuje  w odniesieniu  do  par  2  ust  2  w przypadku  akceptacji  bezgotówkowego 
rozliczania transakcji zmianę: usunięcie zdania, gdyż (brak potwierdzenia nie może wpływać na zapłatę) a  
dodanie  w  zamian:  Każdorazowa  sprzedaż  paliwa  na  stacji  paliw  Wykonawcy  dokumentowana  będzie 
dowodem wydania (wydrukiem z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje kierowca 
Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Wykonawcy. Dowód wydania  
(wydruk z terminala) zawiera m.in.: numer rejestracyjny pojazdu, datę zakupu paliwa, ilość paliwa, wartość,  
numer karty paliwowej. Zamawiający może zobligować swoich pracowników aby każdorazowo pospisywali 
wydany wydruk z terminala 

Odpowiedź: 
Nie. 



Pytanie 5
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do par 3 ust 2 zmianę na,  gdyż brak jest wskazania okresów 
rozliczeniowy. Wykonawca proponuje zapis: "Rozliczenie za pobrane paliwo przy użyciu kar paliwowych 
następować będzie na podstawie faktur,  wystawianych przez Sprzedawcę po zakończeniu danego okresu 
rozliczeniowego.  Strony ustalają  następujące okresy rozliczeniowe trwające:  od 01 do 15 dnia  miesiąca 
kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni  
dzień okresu rozliczeniowego?”

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 6
Czy Zamawiający zaakceptuje  w odniesieniu do par  3  ust  3  zmianę zapisu na:  :  Za przedmiot  umowy 
Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14  dni od dnia wystawienia 
faktury?” Wykonawca nie będzie znał daty doręczenia faktury do Zamawiającego i takie liczenie terminu 
płatności  może  spowodować  problemy  z  wyliczeniem  odsetek  w  przypadku  powstania  ewentualnych 
zaległości  w  płatnościach.  Wykonawca  daje  możliwość  otrzymywania  przez  Zamawiającego  faktury 
sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.  E-
faktura  posiada  taką  samą  wartość  prawną,  jak  faktura  w formie  papierowej,  zawiera  te  same  dane  w 
związku  z  czym  zastępuje  tradycyjny  dokument  w  wersji  papierowej.  E-faktura  umieszczana  jest  na  
specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie w następnym dniu roboczym po wystawieniu w systemie 
rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy. Ze względu szybkość jaką zapewnia komunikacja elektroniczna 
terminy wystawienia i otrzymania faktury praktycznie pokrywają się. Strony ustalają zapłatę za realizację 
zamówienia  na  podstawie  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury  po  zakończeniu  danego  okresu 
rozliczeniowego.”

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 7
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do par 7 dodanie zdania : Skorzystanie przez Zamawiającego z 
uprawnienia  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim  zostanie  poprzedzone  pisemnym  wezwaniem 
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, do którego Wykonawca się nie zastosuje. 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 8
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy Dodanie: W sprawach nieuregulowanych 
w  niniejszej  umowie,  zastosowanie  będą  miały  odpowiednie  zapisy  Ogólnych  Warunków  Sprzedaży  i  
Używania  Kart  Flotowych  Wykonawcy  w  szczególności  dotyczące:  zasad  wydawania  kart;  zasad 
bezpieczeństwa i odpowiedzialności w zakresie ich używania; zasad realizacji transakcji przy ich użyciu?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 9
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 3 ust.1 zmianę  treść zapisu do zmiany? Wykonawca 
proponuje zapis: „ Na podstawie dowodów wydania (wydruków z terminala), Sprzedawca po zakończeniu 
danego okresu rozliczeniowego, będzie wystawiał faktury. Sprzedawca do każdej faktury dołączy zbiorcze  
zestawienie  transakcji  dokonanych  w  danym okresie  rozliczeniowym przez  kierowców Zamawiającego.  
Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury zawierać będzie m.in.: datę pobrania paliwa, 
numer  rejestracyjny  pojazdu,  ilość  pobranego  paliwa,  cenę  jednostkową  brutto  z  dystrybutora  w  dniu 
tankowanie, numer karty paliwowej, należny rabat cenowy?”

Odpowiedź: 
Nie. 



Pytanie 10
Czy Zamawiający zaakceptuje, w przypadku akceptacji bezgotówkowego rozliczania transakcji za pomocą 
kart paliwowych dodanie w umowie zapisów o treści „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie 
stosuje  się  przepisy  Ogólnych  Warunków  Sprzedaży  i  Używania  Kart  Flotowych  Wykonawcy  z  dnia 
01.07.2012 r.  Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i  Używania Kart  
Flotowych  z dnia 01.07.2014 r.” 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 11
W odniesieniu do zapisów SIWZ oraz istotnych postanowień umowy ,  informujemy, że Wykonawca daje 
możliwość tankowanie 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, - przy czym nie koniecznie  
może  to  być  stacja  „całodobowa”  (w  okresie  realizacji  umowy  może  zaistnieć  taka  ewentualność  –  
dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)

Odpowiedź: 
Nie. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.08.2014 r.


