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         Mielec, dnia 08.01.2020 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę paliw. Nr sprawy: 1/MKS/P/2019 

 

W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie streści SIWZ Zamawiający działając na 

podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia co następuje:  

 

Pytanie nr 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: 



 
 

 2  
 

▪ ilości zakupionych paliw  

▪ wartości zakupionych produktów i usług  

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. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów dotyczących procedury 

odbioru paliwa. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa i produktów 

pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych i zaakceptuje, aby 

karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 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 ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu w par. 1 ust. 6 następującego 

sformułowania: „za wyjątkiem przejściowego wyłączenia stacji z powodu awarii systemu jej 

obsługi lub dostawy paliwa” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do zapisu w par. 1 ust. 6 proponowanego 

sformułowania. 
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Pytanie nr 4 

W odniesieniu do zapisów projektu umowy (par. 1 ust. 6), informujemy, że Wykonawca daje 

możliwość tankowania paliwa na wszystkich stacjach sieci PKN ORLEN S.A. w całej Polsce, 

umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może 

zaakceptować taką sytuację, że w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze 

sprzedaży wskazanej stacji, Zamawiający dokonywać będzie transakcji na innej stacji paliw 

Wykonawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego (w okresie realizacji umowy może 

zaistnieć taka ewentualność)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje powyższej sytuacji. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (SIWZ rozdz. III pkt 7 i 8 oraz par. 1 ust. 9 – 11 

projektu umowy) sposobu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez tankowanie za pomocą 

kart paliwowych, odstępując tym samym od konieczności prowadzenia dokumentów WZ ?   

Pragnę poinformować, że bezgotówkowe tankowanie przy użyciu kart paliwowych wyklucza 

możliwość uzupełniania kart drogowych. Odbiór paliwa jest potwierdzony dowodem wydania, 

który zawiera następujące informacje: 

• Dokładny adres stacji paliw 

• Nr karty, na którą dokonywana była transakcja 

• Nr rejestracyjny samochodu 

• Kwota do zapłaty 

• Ilość wydanego paliwa 

• Data i godzina transakcji 

Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi pozostaje 

na stacji paliw. Jest on generowany po zatwierdzeniu transakcji poprawnym pinem, nie ma 

więc możliwości  potwierdzania dokumentu podpisem, poprawność dokonanej transakcji 

wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ oraz projektu umowy 

w powyższym zakresie. 
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Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 1 ust. 9 na proponowany zapis: 

„Wykonawca do faktury załącza zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie 

rozliczeniowym przez Zamawiającego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny 

pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, 

ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny opust cenowy dla paliw.” ? 

Wykonawca sporządza zbiorcze zestawienie transakcji za dany okres rozliczeniowy, a nie 

codziennie. Słowa: „ nr boczny autobusu, podpis wydającego paliwo, podpis kierowcy” byłyby 

zatem do usunięcia, gdyż zbiorcze zestawienie transakcji takich danych nie zawiera, a 

wyłącznie dane jak wyżej wskazano w propozycji zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w par. 1 ust. 9. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 1 ust. 9 – drugie zdanie, uwzględniając 

zmianę słowa „WZ” na zwrot: ”dowód wydania (wydruk z terminala)”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w par. 1 ust. 9 – drugie zdanie. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu par. 1 ust. 10, ponieważ zapis nie ma 

zastosowania u Wykonawcy przy użyciu kart paliwowych ? Odbiór paliwa jest potwierdzony 

dowodem wydania, który zawiera informacje wskazane w pytaniu nr 5 niniejszego pisma. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu par. 1 ust. 10. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 1 ust. 11 na proponowany: „Zbiorcze 

zestawienie transakcji za dany okres rozliczeniowy oraz dowody wydania (wydruki z terminala) 

będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury.” ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w par. 1 ust. 11. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu w par. 3 ust. 3 następującego 

sformułowania na końcu zdania: „na danej stacji paliw Wykonawcy” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do zapisu w par. 3 ust. 3 proponowanego 

sformułowania. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 3 ust. 3 i 4 uwzględniając 

proponowany zapis: „Sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej 

stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu 

w wysokości … % na paliwa (od ceny brutto). Opust w tej wysokości naliczany będzie na każdej 

fakturze VAT wystawionej za okres rozliczeniowy dla  Zamawiającego.” ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w par. 3 ust. 3 i 4. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogów zawartych w par. 3 ust. 5 i 6 ? 

Wykonawca musi stosować ceny konkurencyjne ponieważ wskazana stacja nie jest 

przeznaczona do wyłącznej sprzedaży paliwa Zamawiającemu. Ze stacji korzystają inni 

użytkownicy i jeżeli Wykonawca nie będzie stosował na niej cen konkurencyjnych, to straci 

rynek. Zamawiający nie jest uprawniony do kontroli jakości paliwa z obowiązującymi normami, 

więc nie może sam ocenić jego jakości, natomiast może skorzystać z podmiotów, które są do 

tego uprawnione. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogów zawartych w par. 3 ust. 5 i 6. 
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Pytanie nr 13 

Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żądanie świadectw 

jakości oferowanych paliw (par. 4 ust. 1 projektu umowy), gdyż dokumenty dotyczą 

dostarczonej pewnej partii paliwa i są ogólnodostępne na każdej stacji, a więc również i dla 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogów zawartych w par. 4 ust. 1. 

 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 4 ust. 2 na proponowany zapis: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecić zbadanie paliwa podmiotowi ustawowo 

uprawnionemu do kontroli jakości paliwa na rynku. W przypadku potwierdzenia niespełniania 

przez sprzedane paliwa obowiązujących norm jakościowych Zamawiający będzie uprawniony 

do natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz obciążenia go kosztem 

badania. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu do końca okresu 

wskazanego w § 2”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 4 ust. 2. o następującej treści : 

„§4 ust. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecić zbadanie paliwa podmiotowi ustawowo 

uprawnionemu do kontroli jakości paliwa na rynku. W przypadku potwierdzenia niespełniania 

przez sprzedane paliwa obowiązujących norm jakościowych Zamawiający będzie uprawniony 

do natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz obciążenia go kosztem 

badania. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu do końca okresu 

wskazanego w § 2”. 

 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 4 ust. 3 - 5 oraz par. 7 ust. 5, 

uwzględniając proponowany zapis: „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 
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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.” ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w par. 4 ust. 3 - 5 oraz par. 7 ust. 5. 

 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu zawartego w par. 4 ust. 5, ponieważ jest 

to powtórzenie treści wcześniejszych zapisów ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu zawartego w par. 4 ust. 5. 

 

Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ rozdz. III pkt 11 i par. 5 ust. 1 oraz 

par. 5 ust. 3 projektu umowy uwzględniając proponowane  okresy rozliczeniowe: 

a) „Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych 

dokonywanych przez Zamawiającego przy użyciu kart paliwowych: 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.” ? 

lub 

b) „Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 07 dnia 

miesiąca kalendarzowego, od 08 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, od 16 do 22 

dnia miesiąca kalendarzowego, od 23 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za 

datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.”? 

 

Jedna opcja do wyboru z rekomendacją rozliczania 2x w m-cu (podpunkt a). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ rozdz. III pkt 11 i par. 5 ust. 1 oraz 

par. 5 ust. 3 projektu umowy. 

 

Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu zawartego w SIWZ rozdz. III pkt 

14? Wykonawca gwarantuje, że jakość paliwa spełnia wymagane w tym zakresie 

normy, przy czym w zakresie podejrzenia odstępstw w jakości przysługuje reklamacja 

jaką składa Zamawiający Wykonawcy. Przywołana gwarancja z zapisu SIWZ  

zapewne mogłaby mieć zastosowanie w przypadku dostawy paliwa do Zamawiającego 

(dostawa paliwa do siedziby/zbiornika Zamawiającego z m.in. banderolą 

zabezpieczająca dla danej dostawy), nie zaś przy zakupie detalicznym, gdzie paliwo 

zasilające pojazdy Zamawiającego może być zakupione nie u Wykonawcy (np. 

jednorazowy zakup, na tzw. „dojazd” itp.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu zawartego w SIWZ rozdz. III pkt 14. 

 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu zawartego w par. 5 ust. 1, 

dotyczącego dokumentów WZ ? W przypadku sprzedaży bezgotówkowej, przy użyciu kart 

paliwowych, procedura wystawiania powyższego dokumentu nie występuje. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu zawartego w par. 5 ust. 1. 

 

Pytanie nr 20 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 5 ust. 1, gdyż Wykonawca wystawia 

faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w par. 5 ust. 1. 
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Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 5 ust. 2 – drugie zdanie na 

następujący: „Podstawą do wystawienia faktury będzie zbiorcze zestawienie transakcji za dany 

okres rozliczeniowy oraz dowody wydania (wydruki z terminala).”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w par. 5 ust. 2 – drugie zdanie. 

 

Pytanie nr 22 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu zawartego w par. 6 ust. 1 lit. a), 

ponieważ Wykonawca nie ma możliwości refakturowania w innych sieciach stacji, niż jego 

własna ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu zawartego w par. 6 ust. 1 lit. a). 

 

Pytanie nr 23 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 6 ust. 1 lit. a), zmieniając słowo 

„stwierdzenia” na zwrot „udokumentowania” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w par. 6 ust. 1 lit. a). 

 

Pytanie nr 24 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par. 6 ust. 1 – 2, uwzględniając, aby 

wysokość kar umownych naliczana była od niezrealizowanej wartości zamówienia ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w par. 6 ust. 1 -2. 

 

Pytanie nr 25 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do par. 6 ust. 3 następującego sformułowania na 

końcu pierwszego zdania: "... nie więcej jednak niż do wysokości wynagrodzenia brutto za 
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szacowaną wartość dostawy, o której mowa w § 3 ust. 1, która nie została wykonana wskutek 

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy". ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do par. 6 ust. 3 proponowanego sformułowania. 

  

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w par. 6 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? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w par. 6 projektu umowy zapisu o następującej treści:  

"§6. ust.11. 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." 

 

Pytanie nr 27 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia w formie załącznika klauzuli informacyjnej 

dla pracowników Zamawiającego (klauzula stanowi załącznik niniejszego pisma) ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia w formie załącznika właściwej klauzuli 

informacyjnej, która zostanie dołączona do umowy po jej podpisaniu. 
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Pytanie nr 28 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu Wykonawcy dotyczącego 

warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami 

SIWZ i wzorem umowy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zaakceptuje regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i 

używania kart paliwowych, gdyż jednocześnie nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 

zapisów dotyczących procedury odbioru paliwa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


