
Warszawa, dnia 24.09.2013 r. 

 

EZ/ZP-17/2013 

 

Wykonawcy 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę 
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami złożonymi w 
przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1 

Czy istnieje możliwość skorygowania pomyłki w umowie w § 4 ust. 4 poprzez 
zmianę słów: "na rachunek bankowy Zamawiającego" na słowa: "na rachunek 
bankowy Wykonawcy"?  

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę w § 4 ust. 4 wzoru umowy poprzez zmianę 
wyrażenia: "na rachunek bankowy Zamawiającego" na wyrażenie: "na rachunek 
bankowy Wykonawcy". 

 

Pytanie 2 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisów umowy w § 4 ust. 4 poprzez 
dodanie po słowie: "numerze…….." zwrotu: " wskazanym w treści faktury"? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

Pytanie 3 

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dostarczania kart z 7 dni na 15 dni 
roboczych  (umowa §1 ust. 2)? 

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.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający wydłużył 
termin do 10 dni na skutek pytania wniesionego przez innego Wykonawcę. Informacja o 
zmianie zamieszczona jest na stronie Zamawiającego (www.ciop.pl – aktualności – 
zamówienia publiczne wszczęte). 

 

Pytanie 4 

Czy istnieje możliwość zmiany zapisów zawartych w umowie § 4 ust. 4 tak, aby 
termin płatności 14 dni liczony był od daty sprzedaży lub wystawienia faktury? 

http://www.ciop.pl/


Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie 
rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania”, z przyczyn braku 
możliwości windykacji należności, nie istnieje. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający na skutek 
pytania wniesionego przez innego Wykonawcę zmienił treść § 4 ust. 4 wzoru umowy. 
Informacja o zmianie zamieszczona jest na stronie Zamawiającego (www.ciop.pl – 
aktualności – zamówienia publiczne wszczęte). 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i 
włączenia do treści umowy  regulaminu Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i 
Używania Kart Flotowych PKN Orlen S.A. z dnia 01.07.2012 w zakresie 
niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

 


