
Krosno, dnia 22.10.2014r. 

 

ADT.261.2.8.2014.MB 

 

 

Zapytanie i wyjaśnienie  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zmianami) zawiadamia się, że w dniu 17.10.2014r. do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie: 

Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych 

i sprzętu drogowego w 2015r. 

 

 

Treść zapytań:         

                       

Pismo nr ...............                                                                            ............., dn. 17.10.2014 

 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 
Ul. Bieszczadzka 1 
38-400 Krosno  
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Sukcesywna dostawa paliw…” 

Szanowni Państwo 

    

       W imieniu firmy ................... zwracam się z pytaniem:  
 

1. Czy Zamawiający zaakceptuje realizację umowy przy użyciu kart paliwowych – akceptuje aby 

były to karty mikroprocesowe  - i  zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni 

roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu 

umowy, 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 wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych 

dot. wymagań dodatkowych, etc.),  

      *  w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?  

 

2. Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę 

o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia? 

 

3.  W odniesieniu do zapisów SIWZ, 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) 

 

4. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów umowy dodanie zapisów o obowiązującej 

u Wykonawcy procedurze reklamacyjnej: W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: 

reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: 

………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie 

reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 

dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W 

przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności  

uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw. Wykonawca rozpatrzy reklamację w  

terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości 

udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości 

naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. 

Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia 

swych praw na drodze sądowej?  

 

5. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 5 zaakceptuje dodanie zmianę: „Rozliczenie 

finansowe za pobrane w danym miesiącu paliw będzie następowało na podstawie faktur wystawionych 

przez Wykonawcę dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, przy czym 

Strony przyjmują okresy rozliczeniowe trwające od 1-go do 15-go oraz od 16-go do ostatniego dnia 

każdego miesiąca kalendarzowego. Do faktury Wykonawca załączy każdorazowo zestawienie 

transakcji dokonanych przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym?” 

 

6. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do § 5 zmianę termin zapłaty w następujący 

sposób: 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. Ponadto czy 

Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu w następujący sposób: „ za termin dokonania płatności 

uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży produktów i usług na rzecz 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy?”  

 

7. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i 

Używania Kart ..................... z dnia 01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych 

Warunków Sprzedaży i Używania Kart ........................ z dnia 01.07.2014r?” 

 
 

Proszę o potwierdzenie otrzymanej korespondencji. 

 

 



Z poważaniem, 

 
..................................................... 

adres: .......................................... 

e-mail: ........................................ 

fax: ............................................. 

Infolinia .............: 

..................................  dla telefonów stacjonarnych 

.................................. dla telefonów komórkowych 

 

               

 

Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

1. Na etapie prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający nie rozważa 

możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych.   

 

2. Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia, nie dopuszczając do użycia kart 

paliwowych. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości tankowania na innej stacji, niż wybrana 

w przetargu. 

 

4. Zamawiający nie wprowadza do projektu umowy dodatkowych zapisów, dotyczących 

procedury reklamacyjnej. 

 

5. Zamawiający pozostaje przy rozliczeniu miesięcznym. 

 

6. Zamawiający nie akceptuje innego terminu płatności niż określony w SIWZ (projekt 

umowy – zał. Nr 4 do SIWZ).  

 

7. Zamawiający nie rozważa możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych przy 

użyciu kart paliwowych.   

 

 

 

Jednocześnie nadmieniam, iż zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(wraz z załącznikami) nie ulegają zmianie. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 


