
 

 
    

Żyrardów, 05.10.2017 r. 

 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców  

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.D.40.2017 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.:  „Przetargu na dostawę paliw płynnych dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.” 

 

 

 W związku ze złożonymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ w postępowaniu 

przetargowym na realizację w/w zadania, Zamawiający udziela na stronie www.pgk.zyrardow.pl następujących 

wyjaśnień: 

 

Dotyczy części I 

 

 

Pytanie 1. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy 

użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart, 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.),  

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

 

Wykonawca przesyła karty w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia na 

karty. Następnego dnia Wykonawca listem poleconym wysyła piny. Mając na uwadze zobowiązania 

wobec innych firm działających w systemie flotowym oraz odległość naszych firm, Wykonawca 

chciałby posiadać pewność terminowego dostarczenia kart. Wykonawca dołoży również wszelkich 

starań, aby karty dostarczone były w najkrótszym czasie. Aby uniknąć sytuacji braku możliwości 

zatankowania pojazdu, Wykonawca proponuje wydanie karty na okaziciela, tzw. uniwersalnej. 

Dostosowanej do potrzeb wszystkich użytkowanych pojazdów i wydawanej przez menadżera floty 

tylko osobie oczekującej na docelową kartę.  

  

 Odpowiedź: 

 

 Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie 

 

Pytanie 2. 

 

Czy Zamawiający zaakceptuje wariant Wykonawcy dotyczący tankowania tylko na jednej stacji? 

 

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. 

http://www.pgk.zyrardow.pl/


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. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji wskazanego wariantu pod warunkiem: 

1. Wskazana stacja wykonawcy będzie znajdowała się zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt 4 w 

odległości nie większej niż 5km od siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca wskaże alternatywną stację która spełnia warunki określone w SIWZ oraz w załączniku 

nr 1. Do SIWZ pkt. 4. 

 

Pytanie 3. 

 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisów w projekcie umowie w § 1 ust.5 oraz zaakceptowanie 

procedury reklamacyjnej o następującej treści: 

 

 „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: 

 

Zamawiający nie akceptuje zmiany w zapisie. Zgłoszona propozycja prowadzi do tego że o tym czy 

paliwo jest złej jakości (nie spełnia obowiązujących norm) i mogło mieć wpływ na ewentualne straty 

Zamawiającego, będzie decydował Wykonawca poprzez przyjęcie lub odrzucenie reklamacji. Dobra 

lub zła jakość paliwa jest okolicznością obiektywną, do której odwołuje się treść § 1 ust. 5. 

 

Pytanie 4. 

 

Czy Zamawiający zaakceptuje odstąpienie od zapisu w projekcie umowy w § 1 ust. 6, ponieważ nie 

ma zastosowania u Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie zaakceptuje odstąpienie od zapisu w projekcie umowy w § 1 ust. 6 

 

Pytanie 5. 

 



Czy Zamawiający zaakceptuje odstąpienie od zapisu w projekcie umowy w § 3 ust. 3, a zaakceptuje 

następujący: 

 

„Zakupy oleju napędowego w stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę dokonywane będą przez 

Zamawiającego w cenach oleju napędowego producenta krajowego tj. PKN ORLEN S.A. podanych 

na stronie internetowej: http://www.orlen.pl na dzień dokonania zakupu przeliczonych na 1 litr oleju 

napędowego z VAT, pomniejszonych o opust określony w ofercie Wykonawcy wynoszący ……z VAT 

za 1 litr oleju napędowego, który jest stały przez okres trwania umowy.” ? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zaakceptuje odstąpienie od zapisu w projekcie umowy w § 3 ust. 3, oraz zaakceptuje 

proponowany zapis. 

 

Pytanie 6. 

 

Czy Zamawiający zaakceptuje odstąpienie w projekcie umowy w § 3 ust. 4 od zapisu: „imienia i 

nazwiska osoby dokonującej zakupu” ? 

 „Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru 

transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. 

dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie 

wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość 

danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.” 

Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, w 

związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu podpisem osoby pobierającej paliwo. 

Poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zaakceptuje odstąpienie w projekcie umowy w § 3 ust. 4 od zapisu: „imienia i nazwiska 

osoby dokonującej zakupu” 

 

Pytanie 7. 

 
Czy Zamawiający zaakceptuje odstąpienie w projekcie umowy w § 3 ust. 7 odstąpienie od danych 
„nazwisko kierowcy” w załączniku do faktury, ponieważ ta pozycja widnieje w bilingu elektronicznym 
za pośrednictwem portalu? 

 

Ponadto Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część 

zawiera wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na 

poszczególne karty paliwowe , t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny 

jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw 

(towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed 

opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto)  po opuście. 

Imię i nazwisko kierowcy, nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na bilingu 

elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty 

wydane byłyby na nazwiska i imiona użytkowników (karty typu K).  

Istnieje również możliwość zakodowania nazwisk osób kierujących pojazdami w tzw. MPK (miejsca 

powstawania kosztów), które mogłyby być przypisane na stałe do kart lub podawane przez 

użytkowników podczas realizacji transakcji na karty paliwowe.? 

 

http://www.orlen.pl/


Odpowiedź: 

 

Zamawiający zaakceptuje w projekcie umowy w § 3 ust. 7 odstąpienie od danych „nazwisko 

kierowcy”. 

 

Pytanie 8. 

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zmiany zapisu w projekcie umowy w § 3 ust. 6 dot. terminu płatności 

na „30 dni od daty wystawienia faktury” ? 

 

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty 

dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury 

do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących 

przeterminowań. 

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość przekazywania 

Zamawiającemu faktury VAT (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 

dokładnie takie same dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej i oczywiście skraca 

czas oczekiwania.  

  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie akceptuje propozycji zmian Wykonawcy. 

 

Pytanie 9. 

 

Czy Zamawiający zaakceptuje odstąpienie od zapisu w projekcie umowy w § 3 ust. 8 ponieważ za 

wstrzymanie zapłaty za fakturę Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, a Państwa 

obowiązuje procedura reklamacyjna? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie akceptuje odstąpienie od zapisu w projekcie umowy w § 3 ust. 8. Zamawiający jasno 

określił w § 3 ust. 7 co jest podstawą do dokonania prawidłowego rozliczenia z Wykonawcą . 

 

Pytanie 10. 

 

Czy Zamawiający zaakceptuje odstąpienie od zapisu w projekcie umowy w § 3 ust. 9, ponieważ w 

przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z zapłatą jakiejkolwiek kwoty, do której zapłaty jest 

zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w ustawowej 

wysokości, za każdy dzień opóźnienia?  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie akceptuje odstąpienie od zapisu w projekcie umowy w § 3 ust. 9. Zamawiający jasno 

określił w § 3 ust. 6 co jest podstawą do dokonania prawidłowego rozliczenia z Wykonawcą . 

 

Pytanie 11. 

 

Czy Zamawiający zaakceptuje zmiany w zapisie w projekcie umowy w § 4 ust. 1 1-2 oraz pkt. B). 1) 

polegające na zmniejszeniu kar z 10 % na 5% od niezrealizowanej części umowy? 



Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie akceptuje zmiany w zapisie w projekcie umowy w § 4 ust. 1 1-2 oraz pkt. B). 1) 

 

Pytanie 12. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 4 ust.3)  przypadków: awarii systemu obsługi, przyjęcia paliwa na stację paliw lub 
modernizacji stacji paliw Wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 4 ust.3)  przypadków: awarii systemu obsługi, przyjęcia paliwa na stację paliw lub 

modernizacji stacji paliw Wykonawcy. Wykonawca zgodnie z zapisami umowy jest zobowiązany 

zapewnić stałą obsługę zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wariant o którym mowa w pytaniu 

nr 1 zobowiązując wykonawcę do poinformowania Zamawiającego z wyprzedzeniem o awarii 

systemu obsługi, przyjęcia paliwa na stację paliw lub modernizacji stacji paliw Wykonawcy ze 

wskazaniem alternatywnej stacji która spełnia warunki określone w SIWZ oraz w załączniku nr 1. Do 

SIWZ pkt. 4. 

 

Pytanie 13. 

 
Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie ust.3 w projekcie umowy w § 4 zapisu o treści: 

"Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnej kary 

umownej." 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający akceptuje wprowadzenie ust.3 w projekcie umowy w § 4 zapisu o treści: 

"Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnej kary 

umownej." 

 

Pytanie 14. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie w SWIZ roz. XIII pkt. 1 część I 5) od zapisu 

dotyczącego usługi dodatkowe jako kryterium ceny ofertowej? Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający 

rozumie jako usługi dodatkowe - w ramach oferty – związane z eksploatacją tankowanego pojazdu? 

 

Odpowiedź: 

 

Wykonawca w swojej ofercie może nie wskazać żadnych usług dodatkowych co będzie miało wpływ 

na ocenę punktową oferty. Zamawiający rozumie jako usługi dodatkowe w ramach oferty inne usługi 

standardowo znajdujące się w pakiecie Wykonawcy takie jak: myjnia, płyny i materiały eksploatacyjne 

oraz środki pielęgnacji, z uwzględnieniem stosownych rabatów zakupowych dla zamawiającego.  

 

Pytanie 14. 

 

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

niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN 



ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków 

Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014r? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie akceptuje propozycji 

 

Pytanie 14. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 11.10.2017r? 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie akceptuje przesunięcia terminu składania ofert  

 

 


