
Warszawa, dnia 19.07.2011 r. 

EZ/ZP-25/2011 

 

Wykonawcy: 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw w 
systemie bezgotówkowym  

 

 

 

WYJAŚNIENIA 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej 
„ustawą Pzp” przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami złożonymi w 
przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dwóch okresów rozliczeniowych 
w miesiącu (SIWZ rozdział III oraz wzór § 4 ust. 2 i 3)? 

Proponuję: wystawienie faktur zbiorczych będzie następowało dwa razy w miesiącu. 
Pierwszy okres rozliczeniowy będzie kończył się w niedzielę najbliższą połowie miesiąca 
i za ten okres będzie wystawiona faktura VAT zawierająca wszystkie transakcje od 
pierwszego dnia miesiąca, druga natomiast będzie wystawiona za transakcje od 
poniedziałku (dnia następnego po wspomnianej niedzieli) do końca miesiąca 
kalendarzowego. 

Do faktury Wykonawca załączy zestawienie zawierające wykaz transakcji dokonanych w 
danym okresie rozliczeniowym. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dwóch okresów rozliczeniowych 
w miesiącu. 

 

Pytanie 

W SIWZ oraz wzorze umowy (§ 4 ust. 2) Zamawiający wymaga, aby do faktury 
Wykonawca załączał zestawienie zawierające daty i miejsca tankowania, zatankowaną 
ilość paliw, nr rej. tankowanego pojazdu oraz nazwisko kierowcy. Czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość doprecyzowania? 

Informuję: Faktura zawiera szczegółowe zestawienie transakcji m.in.: numer karty, 
numer rejestracyjny samochodu (w przypadku karty wystawionej na numer rej. i karty 
imiennej), imię i nazwisko (w przypadku karty imiennej), rodzaj i ilość zatankowanego 
paliwa, cenę jednostkową brutto, cenę jednostkową brutto po upuście, wartość netto i 
brutto oraz stawkę i kwotę VAT. 

Ponadto, Wykonawca do faktury zbiorczej będzie przesyłał Zamawiającemu 
elektroniczne zestawienie transakcji, zawierające co najmniej następujące informacje: 
datę i godzinę transakcji, rodzaj i ilość wydanego paliwa, nr karty paliwowej, nr 
rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko (w przypadku karty wystawionej imiennie na 
kierowcę), rodzaj zakupionego produktu, ilość, wartość netto, brutto oraz cenę 
jednostkową brutto. 

Czy w nawiązaniu do powyższego wyjaśnienia, Zamawiający uzna za spełniony 
warunek w przetargu, jeżeli faktura zawierająca zestawienie transakcji będzie 



uzupełniona dodatkowo załącznikiem elektronicznym a obydwa te dokumenty będą w 
sumie zawierały oczekiwane przez Zamawiającego dane? 

Odpowiedź 

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przetargu, jeżeli faktura zawierająca 
zestawienie transakcji będzie uzupełniona dodatkowo załącznikiem w formie 
elektronicznej, a obydwa dokumenty będą w sumie zawierały oczekiwane przez 
Zamawiającego dane.  

Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że zgodnie z § 1 ust. 2 umowy karty paliwowe 
muszą być wystawione na numer rejestracyjny każdego pojazdu Zamawiającego. 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów w projekcie umowy w 
§ 4 ust. 4? 

Proponuję: Płatność z tytułu transakcji bezgotówkowych nastąpi przelewem w terminie 
21 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów w projekcie umowy w 
§ 4 ust. 5? 

Proponuję: Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 

Czy w przypadku wyboru Wykonawcy, Zamawiający zaakceptuje Regulamin 
Wykonawcy w części niesprzecznej z umową stanowiącą załącznik do SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania opłaty za duplikat karty 
(duplikaty – zmiana danych w karcie, zagubienie, zniszczenie, zablokowanie pinem) w 
odniesieniu do zapisów SIWZ oraz § 2 pkt 2 projektu umowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza opłatę za duplikat karty, w przypadku zagubienia i zniszczenia. 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów § 3 pkt 3? Na: 
wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy liczone będzie wg cen detalicznych 
obowiązujących na stacji w dniu dokonania bezgotówkowej transakcji tankowania paliwa 
pomniejszonych o upust liczony od ceny wskazanej na fakturze? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 



Pytanie 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od konieczności umieszczania na 
zestawieniu bezgotówkowych transakcji nazwiska kierowcy, w odniesieniu do zapisów § 
4 pkt 2? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 

Czy istnieje możliwość modyfikacji § 4 pkt 2 zdanie 2 na proponowany: „zestawienia 
transakcji sporządzane będą za dany okres rozliczeniowy”? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 

Czy istnieje możliwość modyfikacji zapisu w umowie § 4 pkt 3 na proponowany: „Faktura 
jest wystawiana za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należność z tytułu sprzedaży 
produktów i usług dokonanej w tym okresie. Ustalone są następujące okres 
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”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

Pytanie 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisy w umowie § 4 pkt 4 zdanie drugie na 
proponowany: „Płatność należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez 
Zamawiającego w formie przelewów w ciągu 21 od dnia sprzedaży. Za termin dokonania 
płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży produktów i 
usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany. 

 

 

 
 


