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Zawiercie, dnia 29.11.2018 r. 

Nr sprawy PUK 4 / 2018 

Wg rozdzielnika 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Dostawa paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka 

z o.o. w Zawierciu”. 

 

Zamawiający na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp, udziela niniejszym następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:  

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane 
zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w 
przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, 
przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: 

* 10 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, kradzieży, zmiany 

dotychczasowych danych etc.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w 

formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych. Warunki realizacji zamówienia 

określone zostały szczegółowo w SIWZ. 

 

2. Czy istnieje możliwość usunięcia zapisów dotyczących stacji (wzór umowy  § 1 ust 4)? 
Informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich 
stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy 
Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji 
lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw 
Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie 
realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?  Załącznikiem do umowy będzie 
wykaz wszystkich stacji paliw Wykonawcy. 

 
Odpowiedź: 
Nie. Warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w SIWZ. 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wystawienia faktury na 15 dni 
po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego(§ 2 ust.1 pkt b))? Zgodnie  z art. 106i 
ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż  piętnastego dnia od zakończenia 
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miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.  Następnie faktura jest niezwłocznie wysłana 
do Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Nie. Warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w SIWZ i we wzorze 
umowy. 
Kwestia terminu wystawienia faktury VAT faktycznie regulowana jest przepisem art. 106i 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym co do 
zasady fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Wskazanie przez 
zamawiającego, iż wystawienie faktury musi nastąpić w sposób określony w § 2 ust.1 lit. 
b) wzoru umowy nie wydaje się zapisem wpływającym negatywnie na zachowanie 
równości wykonawców oraz zasad uczciwej konkurencji. 
 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zapisu do § 2 ust.1 pkt b) o następującej 
treści: „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w SIWZ i we wzorze 
umowy. 
 

5. Czy istnieje możliwość dodania kolejnego punktu w umowie § 2 ust. 3 o następującym 
brzmieniu: 
„Płatności należności z tytułu nabycia paliw dokonywane będą przez Zamawiającego w 

formie przelewów w ciągu 21 dni od dnia sprzedaży”? 

Odpowiedź: 
Nie. Warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w SIWZ i we wzorze 
umowy. 
 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od  zapisu (wzór umowy § 2 ust.2 
pkt. e)) proponujemy Państwu dowody wydania, które mają charakter wydruku z 
terminala obsługującego karty flotowe  

  Dowód wydania zawiera następujące informacje: 

 Dokładny adres stacji paliw 

 Nr karty, na którą dokonywana była transakcja 

 Nr rejestracyjny samochodu 

 Kwota do zapłaty 

 Ilość wydanego paliwa 

 Wartość wydanego paliwa 

 Data i godzina transakcji 
Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi, 

pozostaje na stacji paliw. 

Odpowiedź: 
Nie. Warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w SIWZ i we wzorze 
umowy. 
 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w §9 pkt.1 i 2 na proponowany:  
-„W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto” 



 

Strona 3 z 3 

 

-„W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto”? 

Odpowiedź: 
Nie. Warunki realizacji zamówienia określone zostały szczegółowo w SIWZ i we wzorze 
umowy. 
 

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze 
oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych 
Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany 
regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie akceptuje kart paliwowych tym samym nie akceptuje załącznika 

w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy. 

 
 Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
- Ogólne warunki sprzedaży i używania kart paliwowych; 
 
Rozdzielnik: 
- Wykonawcy zadający pytania, 
- strona internetowa: http://www.pukzawiercie.pl/ 
- aa. 


