
Augustów dnia 17 listopada 2017 r. 

 

 
Numer postępowania 1/2017 

 

INFORMACJA w trybie art. 38 ust. 2 pzp 

 

W związku z wpływem w dniu 16 listopada 2017 r. zapytań wykonawcy Zamawiający 

przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych  przy jednoczesnej akceptacji opłaty za 
karty: 

             *   0 zł netto za kartę nową, 

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

dotychczasowych danych etc.), 

 

Użytkownikiem  Kart Flota może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która została upoważniona przez Flotę do 

dokonywania w imieniu i na rzecz Floty Transakcji Bezgotówkowych określonych w 

zawartej Umowie. 

Użytkownikiem Kart Flota uprawnionym do posługiwania się Kartą Flota w zależności 

od jej typu jest: 

a) dla Karty typu „S" - osoba poruszająca się pojazdem o numerze rejestracyjnym 

zgodnym z numerem pojazdu umieszczonym na Karcie Flota;  

b) dla Karty typu „K" - osoba, której imię i nazwisko zostało umieszczone na Karcie 

Flota albo osoba, która posługuje się Kartą Flota wystawioną na kanister lub nazwę 

urządzenia/maszyny lub innego sprzętu Floty. ? 

 

ODPOWIEDŹ: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej 

przy użyciu kart paliwowych  przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 

             *   0 zł netto za kartę nową, 

* 10 zł netto za kartę wymienną 

 

PYTANIE: 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w § 2 ust. 2-3 i zaakceptowanie 
poniższego zapisu:  

„Ceną jednostkową za 1 litr oleju napędowego jest obowiązująca w dniu zakupu cena 
hurtowa ogłoszona na stronie internetowej Wykonawcy  powiększona o stały narzut na 
stacji paliw nr …. znajdującej się w miejscowości Augustów.” 



ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

PYTANIE: 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowany przez Wykonawcę wariant TLS? 

TLS - Twoja Lokalna Stacja to 1 stacja wybrana spośród wszystkich dostępnych stacji 
Wykonawcy. Program „Twoja Lokalna Stacja” jest ofertą skierowaną do Zamawiającego, 
który deklaruje zakupy wyłącznie ON w wysokości minimum 10 000 l miesięcznie na jednej 
wybranej stacji paliw. W ramach oferty „Twoja Lokalna Stacja” cena tankowania naliczana 
jest nie na podstawie ceny pylon, a na bazie SPOT (ceny hurtowej PKN ORLEN) 
publikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl, powiększonej o stały narzut 
zaproponowany Zamawiającemu i wpisany do umowy.  
 Cena płacona przez Zamawiającego na „Twojej Lokalnej Stacji” będzie zatem 
uzależniona od wysokości SPOT w danym dniu. Ograniczenie to nie dotyczy pozostałych 
paliw. Będą one kupowane w całej sieci stacji paliw, natomiast ceny zostaną naliczone 
według ceny z danego dnia dokonanej transakcji na danej stacji pomniejszony o opust 
zaproponowany w ofercie przetargowej.  
 
Jeżeli stacja paliw wybrana przez Zamawiającego do Programu Twoja Lokalna Stacja 
zostanie z przyczyn remontowych bądź modernizacyjnych tymczasowo zamknięta, 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu wyboru innej stacji 
zastępczej lub odstąpienia od Programu Twoja Lokalna Stacja. Zamawiający nie może być 
bowiem rozliczany z wolumenu niezrealizowanego z przyczyn niezależnych od Niego. 
 
Najbliższa stacja paliw Wykonawcy znajduje się w Augustowie, przy ul. ……. ( 4,2 km od 
siedziby Zamawiającego). (…) 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy wariant umowy ze względu na odmienne 
kształtowanie ceny niż to wynika z SIWZ. 
 

PYTANIE: 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust. 1, gdyż Wykonawca 
wystawia faktury po zakończeniu danego okresu za wszystkie transakcje w tym okresie.  
Propozycja zapisu: 

„Rozliczenie za zakupione paliwa przy użyciu kart paliwowych następować będzie na 

podstawie faktur, wystawionych przez Wykonawcę 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. 

Wykonawca do faktur załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym 

okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego zawierające m.in.: rodzaj paliwa, 

numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji 

paliw, datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust dla 

paliw. „? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

 



PYTANIE: 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust. 1 i zaakceptuje termin 
płatności 21 dni od daty sprzedaży? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
PYTANIE: 

6.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 na dodanie po słowach: „kary umownej w 
wysokości 10%” zapisu: „od niezrealizowanej części wartości umowy brutto określonej w 
§ 4”? 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę: 
 

PYTANIE 

7.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w § 8 o następującej treści: 
"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.”? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany w § 8 umowy. 

 


