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Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu 

nieograniczonego  - nazwa zamówienia publicznego: Dostawa paliw – oleju napędowego 

i benzyny w roku 2011 i 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Błaszkach, znak sprawy 3/2010. 

 

Wykonawca zadał następujące pytania:  

 

1. Czy istnieje możliwość zmiany procedury odbioru paliwa na proponowany? 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z kart mikroprocesorowych, które 

pozwalają na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji paliw PKN 

ORLEN S.A. to propozycja dla klientów, którzy chcą mieć prosty w obsłudze, przyjazny i 

przynoszący korzyści ekonomiczne system tankowania paliw i podstawowej obsługi drogowej 

samochodów. Posiadacze kart flotowych łatwiej i szybciej organizują, a także rozliczają 

działalność logistyczną swoich firm. 

Karta Flotowa wyposażona jest w mikroprocesor, który umożliwia:  

 kontrolowanie częstotliwości wizyt na stacjach paliwowych Koncernu, 

 monitorowanie wartości zakupionego paliwa oraz innych towarów i usług, 

 sprawdzanie stanu licznika kilometrów, 

 elektroniczne zapisywanie informacji, np. o koncie do zaksięgowania transakcji, 

 otrzymanie danych o transakcjach bezgotówkowych w postaci raportu lub pliku e-mail. 

 

Wszystkie Karty Flotowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który 

znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy zabezpieczeń. 

Wykonawca oferuje dwa rodzaje Kart Flotowych: 

 kartę typu „K” – wystawianą imiennie na kierowcę 

 kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu 

Dla każdej karty Klient może określić - według własnych potrzeb - limity: 

 liczby dziennych wizyt na stacjach paliwowych 

 ilości zakupionych paliw (limit jednorazowy, tygodniowy, miesięczny wyrażony w 

litrach) 

 wartości zakupionych produktów i usług (limit jednorazowy, tygodniowy, miesięczny 

wyrażony w PLN) 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika karty 

(kierowcę) do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru 



konta do księgowania transakcji. 

Wykonawca po podpisaniu umowy udostępnia portal flotowy - interaktywny system, za 

pośrednictwem którego, przy indywidualnym przekazaniu loginu i hasła Zamawiający 

zarządza taborem samochodowym. 

 

2. Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisów w umowie w § 3pkt 3 na 

proponowany: 

 

 „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. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania 

na drodze sądowej”. 

 

3. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie § 5 pkt 3 – okresów 

rozliczeniowych oraz odstąpienie od prowadzenia ewidencji?: 

 

Faktura jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należność z tytułu sprzedaży 

produktów i usług dokonanej w tym okresie. Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: 

od 1-go do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę 

sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.  

Informuję, że w przypadku kart mikroprocesorowych, które proponuje Wykonawca, nie ma 

możliwości uzupełniania karty drogowej tankowanego pojazdu. Każda dokonana transakcja 

bezgotówkowa za pomocą karty mikroprocesorowej potwierdzona jest dowodem wydania. 

Dowody wydania - (przy jednej transakcji 2 egzemplarze) będą uwzględniały ilość i 

asortyment. Jeden egzemplarz będzie podpisywany przez Kierowcę i przekazany 

Wykonawcy, drugi natomiast przeznaczony jest dla Zamawiającego. Dowody wydania 

dokumentujące sprzedaż paliw będą wystawiane na każdy pojazd z podaniem 

odpowiadającego danemu pojazdowi numeru karty paliwowej. 

 



4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od konieczności dołączania 

do faktur dokumentów rozliczeniowych (umowa § 7 pkt 5 )?  

Fakturowanie odbywa się w siedzibie Wykonawcy, na podstawie elektronicznego zestawienia 

danych ze stacji.  

 

5. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie § 7 pkt 8 na proponowany: 

 „Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w 

formie przelewów w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży”. 

Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-

księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania” , z przyczyn braku możliwości windykacji 

należności, nie istnieje. 

Wykonawca dysponuje możliwością korzystania z interaktywnej strony internetowej, na 

której umieszczany jest obraz faktury. Wprawdzie nie jest to dokument księgowy w 

rozumieniu ustawy o rachunkowości i nie może być traktowany jako faktura VAT dla 

rozliczeń podatkowych. Jednak obraz faktury jest wierną kopią oryginału. 

 

Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 98-235 Błaszki, Pl. 

Niepodległości 13B  dopuszcza: 

 możliwość zmiany procedury odbioru paliwa na proponowany – pkt 1 

 możliwość doprecyzowania zapisów w umowie w § 3pkt 3 na proponowany – pkt 

2 

 możliwość zmiany zapisu w umowie § 5 pkt 3 – okresów rozliczeniowych oraz 

odstąpienie od prowadzenia ewidencji – pkt 3 

 możliwość odstąpienia od konieczności dołączania do faktur dokumentów 

rozliczeniowych (umowa § 7 pkt 5 ) – pkt 4 

 możliwość zmiany zapisu w umowie § 7 pkt 8 na: „Płatności należności z tytułu 

nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewów w ciągu 

14 dni od dnia sprzedaży pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego faktur 

przed terminem płatności oznaczonym w fakturze. Jeżeli faktura nie wpłynie w 

terminie płatności to termin zapłaty ulega przesunięciu o liczbę dni opóźnienia w 

dostawie faktury”. 
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