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      Odpowiedź na pytania  Wykonawcy  dotyczące ogłoszonego przez P. T. 

NECKO Sp. z o.o. przetargu nieograniczonego na dostawę paliw  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

 

PYTANIE 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa i 
produktów pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart 
paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni 
roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego 
na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma 
dostęp po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w 
przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia 
nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 

*    0 zł netto za kartę nową, 

*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy. 
 

ODPOWIEDZ 

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 dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy 

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

dotychczasowych danych etc.). 

 

  PYTANIE  

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 1 ? Wykonawca 
proponuje następujący zapis: „Przedmiotem umowy jest dostawa – tankowanie 
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wynosi: … zł netto, brutto…. 
(zgodnie z par 4 wzoru umowy). 
Dostawa - tankowanie będzie każdorazowo odbywać się na stacjach paliw 
Wykonawcy. Nie ma stałych cen. 

 

ODPOWIEDZ 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę  
 
 
 
 
 
 
 



PYTANIE 
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany całości zapisu w § 2? 

Wykonawca proponuje następujący zapis: „ceną spot jest hurtowa cena netto 
ON publikowana na stronie internetowej ………do której doliczany jest podatek 
od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatem Dostawca  
sprzeda Zamawiającemu każdy zakupiony na wskazanych lokalnych stacjach 
litr ON po cenie spot +/- ....zł brutto”? 
 

ODPOWIEDZ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 
PYTANIE 

4. W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu umowy (§ 3 oraz § 7 ), informujemy, 
że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich 
stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. 
Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację, że w przypadku 
ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji, 
Zamawiający dokonywać będzie transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy 
położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie 
realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)? 
ODPOWIEDZ 
Zamawiający nie wyraz zgody na powyższą zmianę 
 
PYTANIE 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie (§5 ust. 1) na 
następujący: „Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla Transakcji 
Bezgotówkowych dokonywanych przez Flotę przy użyciu Kart Flota: od 1 do 15 
dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 dnia miesiąca kalendarzowego do 
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni 
dzień danego okresu rozliczeniowego.” ? 
 

ODPOWIEDZ 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa zmianę 
 
PYTANIE 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 
dni od daty wystawienia faktury (§ 5 )? 
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje 

możliwość przekazywania Zamawiającemu faktury VAT wystawianej w formie 

elektronicznej, tzw. e-faktura.   

E-faktura posiada taką samą wartość prawną jak faktura w formie papierowej, 

zawiera dokładnie takie same dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji 

papierowej i oczywiście skraca czas oczekiwania. 
 

ODPOWIEDZ 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

 

 

 



 

PYTANIE 

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 6 projektu umowy na końcu  
zdania, sformułowanie: „przez niezależne, akredytowane, wybrane przez 
Strony laboratorium.”? 
 

ODPOWIEDZ 
Zamawiający  wyraża zgodę na powyższą zmianę 

 

PYTANIE 

8. Czy Zamawiający wyrazie zgodę aby w § 8 ust. 1 projektu umowy uwzględnić 
karę w wysokości 10% od niezrealizowanej części umowy ? 
 

          ODPOWIEDZ 

          Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

PYTANIE 

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w § 8 projektu umowy dodać zapis 
adekwatny do wskazanego zapisu w § 8 ust. 1 , przy czym działający na korzyść 
Wykonawcy? 
 

ODPOWIEDZ 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 
PYTANIE 

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w § 8 projektu umowy dodać kolejny ustęp 
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."? 
Wykonawca informuje, że postępowanie reklamacyjne jest traktowane i 

rozpatrywane jako odrębny proces. Wszelkie koszty i kary umowne zastrzeżone 

na rzecz Zamawiającego są wypłacane z odrębnego konta Wykonawcy. 

Potrącanie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia bez 

wystawionej noty księgowej może być traktowane jako niezapłacenie faktury i 

spowodować naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę ? 
 

ODPOWIEDZ 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 

 

PYTANIE 

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu 
Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w 
zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ 

 

           ODPOWIEDZ 
            Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę 
 


