
Grudziądz, dnia 16.03.2018 r. 

 

        Wszyscy Wykonawcy    
         
 
 
ZP – 730/18 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego  (znak sprawy: T/1/PN/18). 

 
 

W związku z wpłynięciem od  Wykonawców  następujących  zapytań, Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 

 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 
bezgotówkowej przy uŜyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane 
zostałyby w ciągu 15 dni roboczych od przedłoŜenia wniosku/zamówienia na karty przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy lub przedłoŜenia 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 
*  10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieŜy, zmiany dotychczasowych 
danych etc.)   

 Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości dokonywania zakupów paliwa w formie 
bezgotówkowej przy uŜyciu kart  paliwowych 
 

2. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość   zaakceptowanie jednego z dwóch wariantów.? 
Wariant I tzw. cała sieć – „Cena, jaką Zamawiający zapłaci za kaŜdą dostawę wynikać będzie 
z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny obowiązującej na danej stacji 
Wykonawcy w dniu tankowania pomniejszony o zaproponowany przez Wykonawcę opust, 
który będzie stały przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca posiada moŜliwość 
zakupu paliw na kaŜdej stacji naleŜącej do Wykonawcy”. 
Wariant II tzw.  TLS – „Ceną jednostkową za 1 litr oleju napędowego jest obowiązująca w 
dniu zakupu cena hurtowa ogłoszona na stronie internetowej (nazwa Wykonawcy)  
powiększona o stały narzut na stacji paliw nr …. znajdującej się w miejscowości……przy 
ulicy ……”(jest to wybrana przez Zamawiającego stacja paliw).   

 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: nazwa Wykonawcy) 
 publikowanej na stronie internetowej ( .....nazwa strony internetowej Wykonawcy), 
 powiększonej o stały narzut zaproponowany Zamawiającemu i wpisany do umowy. Cena 
 płacona przez Zamawiającego na „Twojej Lokalnej Stacji” będzie zatem uzaleŜniona 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.? 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 
 
Zapytania do ogólnych warunków umowy. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany zapisu w pkt.1  poprzez zastąpienie 
ostatniego zdania proponowaną treścią: ,,Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie 
transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego.” i 
zaakceptuje poniŜszy sposób ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych ? 
„KaŜda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru 
transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. 
dokonanie przez uŜytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone 
zostanie wydrukiem z terminalu. UŜytkownik 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. Poprawność 
dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”. 
Ponadto Wykonawca informuje, Ŝe 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. 
Odp. Zamawiający  nie dopuszcza zaproponowanego sposobu rozliczeń ilości zakupionego 
 paliwa z zastosowaniem transakcji bezgotówkowych 
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt.3 poprzez zmianę pierwsze zdanie  
słowa:  ,,…u Wykonawcy w dniu dostawy’’ na proponowaną : ,,.. na danej stacji paliw 
Wykonawcy w momencie realizacji transakcji”.? 
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ 

 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt.3 drugie zdanie i zaakceptuje 

następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 
do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla 
Zamawiającego po zakończeniu kaŜdego okresu rozliczeniowego. Faktura będzie 
uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaŜy uznaje się ostatni 
dzień danego okresu rozliczeniowego. 
Odp. Zamawiający  nie wyraŜa zgody i  pozostaje przy zapisie w SIWZ 

 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zmianę zapisu pkt. 3 drugie zdanie  poprzez 

zaakceptowanie terminu płatności  do 30 dni od daty sprzedaŜy. Za datę sprzedaŜy uznaje się 
ostatni dzień okresu rozliczeniowego.? 
W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty 
dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak moŜliwości rejestrowania daty wpływu 
faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji naleŜności w przypadku 
występujących przeterminowań. 



W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje moŜliwość 
otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaŜy (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. 
Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w pkt. 3 czwarte zdanie, poniewaŜ 
nie ma zastosowania u Wykonawcy.? 
W przypadku braku płatności Wykonawca dokonuje blokady kart natomiast po uregulowaniu 
płatności i zaksięgowaniu na koncie karty są odblokowywane. 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ 
 

6. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej,  
o której mowa w pkt. 4 tiret 1:  przypadków awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw 
oraz przyjęcia paliwa na stację paliw? 
Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisie w SIWZ. 
 

7. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość dodania w pkt. 4 zapisu o treści: w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości 
niezrealizowanej części umowy”? Zapis ten gwarantuje równomierne ukształtowanie zasady 
odpowiedzialności Stron umowy. 
 Odp. Zamawiający  nie wyraŜa zgody i  pozostaje przy zapisie w SIWZ 

 
8. wyrazi zgodę na dodanie kolejnego zdania w  pkt. 4 o następującej treści: 
 ,, NiezaleŜnie od sposobu rozliczania kar umownych, Strona występująca z Ŝądaniem zapłaty 
 kary umownej  wystawi na rzecz drugiej Strony  notę księgową (obciąŜeniową) na kwotę 
 naleŜnych kar umownych.’’? 

Odp. Zamawiający dodaje do pkt. XVI. 4 zapis następującej treści: „ Zapłata kary umownej 
nastąpi na podstawie noty obciąŜeniowej” .  
 

9. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość dołączenia juŜ do właściwej umowy (po wyborze 
oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaŜy i uŜywania kart paliwowych 
Wykonawcy z dnia 01.07.2014 r. w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie 
(wskazany regulamin stanowi załącznik do niniejszej korespondencji)? 

 Odp. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówień w oparciu o karty flotowe. 
 
10.  Z uwagi na zadane pytania Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 

23.03.2018 r. 
 Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ i przypomina, Ŝe termin składania ofert 

upływa w dniu 21.03.2018 r. o godzinie 12:00. 
 
 
Zamawiający informuje, Ŝe w treści zapisu w pkt. X. SIWZ. „Opis sposobu 

przygotowywania oferty”,  wystąpiła omyłka pisarska: 
 



 
jest:   „Przetarg nieograniczony – dostawy oleju napędowego ”  

oraz  
Znak sprawy: T/1/PN/17 

„Nie otwierać przed 21.03.2018 r. godz. 12.30” 
  

        powinno być:  
„Przetarg nieograniczony – dostawy oleju napędowego ”  

oraz  
Znak sprawy: T/1/PN/18 

„Nie otwierać przed 21.03.2018 r. godz. 12.30” 
 
 
 


