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Radomsko, dnia  20 września 2022 r. 

Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko  

REGON 590390053,  NIP 772-010-01-47             

                                                                                   

 PZP.271.1.2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Zakup oleju napędowego dla autobusów 

komunikacji miejskiej” 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art.  135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej 

ustawą, zapytania działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ : 

 

       Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytania dotyczące SWZ, formularza 

oferty i wzoru umowy: 

 

1. Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość zmiany wymagań i zaakceptuje  korzystanie ze 

stacji paliw zgodnie z wymaganiami ale czynnej 7 dni od 06-22 ( §1 ust 4)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

2. Czy Zamawiający zaakceptuje procedurę odbioru paliwa bezgotówkowego tankowania 

paliwa za pomocą kart flotowych i doda stosowny zapis  do  umowy?   

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z kart mikroprocesorowych, które pozwalają na 

dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji paliw Wykonawcy. 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. 
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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: 

▪ ilości zakupionych paliw (limit dzienny, miesięczny wyrażony w litrach) 

▪ wartości zakupionych produktów i usług (limit dzienny, miesięczny wyrażony w pln) 

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 Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane 

zostały w ciągu 7 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy na dedykowanym portalu internetowym? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.   

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji opłaty za karty: 

*  0 zł netto za kartę nową, 

*10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany   dotychczasowych 

danych etc.),? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu §1 ust 6 od możliwości pobrania 

zapisu z kamer na życzenie Zamawiającego, ponieważ  monitoring może być udostępniony 

tylko na wniosek prokuratury lub organów ścigania? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wprowadził zmianę do treści § 1 ust. 6 wzoru/projektu umowy.  

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany zapisu §3 ust.3  i zaakceptowania 

tankowania za pomocą kart paliwowych, danych jakie zawiera wydruk z terminalu  oraz 

dodania do zapisów umowy, w przypadku wyboru Wykonawcy oferującego zakup za 
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pomocą kart paliwowych, następującego zapisu: 

„Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się będzie poprzez tankowanie pojazdów i 

kanistrów będących w użytkowaniu Zamawiającego w stacjach/ sieci paliw Wykonawcy – za 

pomocą kart paliwowych Wykonawcy wydanych Zamawiającemu. Pracownik 

Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów będących w użytkowaniu Zamawiającego na 

stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN 

przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma 

dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu wydania otrzymuje 

pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw 

Wykonawcy. Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: 

numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego 

paliwa, numer karty paliwowej.”? 

Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem 

PIN, w związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu podpisem osoby 

pobierającej paliwo. Poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN 

POPRAWNY”.? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust.4,  ponieważ  w serwerze 

Wykonawcy, a także na dowodzie wydania (wydruku z terminala) nie ma danych takich jak 

imienia i nazwiska kierowcy oraz jego numeru służbowego, numeru bocznego autobusy.? 

Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: numer 

rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego 

paliwa, stan licznika oraz numer karty paliwowej. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust.5  poprzez dodanie  po słowach: ,, 

zobowiązany jest ..” dodanie słów: ,,… na jego żądanie”, ponieważ ze względu na ilość 

klientów i podpisywanych umów Wykonawca nie jest w stanie  monitorować terminu 

dostarczania zaświadczenia US? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wprowadził zmianę do treści § 3 ust. 5 wzoru/projektu umowy.  

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 4 ust.2-3 i zaakceptuje przyjęcia 

systemu rozliczeń opartego na Programie „……..” lub po cenach detalicznych? 

Program „………….” 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 „………...” cena tankowania naliczana jest na bazie …... (ceny hurtowej …….) publikowanej 

na stronie internetowej ………. powiększonej o podatek VAT i stały narzut zaproponowany 

Zamawiającemu i wpisany do umowy. Cena płacona przez Zamawiającego na „…………..” będzie 

zatem uzależniona od wysokości ………. w danym dniu.  

lub  
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 „Sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie po cenach detalicznych 

brutto obowiązujących na danej stacji paliw  Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, 

przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości …. PLN na paliwa (od ceny brutto).”? 

Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres                 

rozliczeniowy dla  Zamawiającego? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

10. Czy Zamawiający po wyborze systemu rozliczania pytanie nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację 

formularza ofertowego? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust.2  poprzez usunięcie  po wyborze 

Wykonawcy  słowa:,, marża” oraz przy wysokości kwoty upustu po słowie; ,,zł”  dodać  

słowo: ,, brutto”? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  §4 ust.3 usunięcie po wyborze 

Wykonawcy  słowa: ,, lub stałej marży”? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust.2  poprzez dodanie na końcu  zapisu 

słowa: "po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego."? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w §5 ust 3 i zaakceptuje następujące okresy 

rozliczeniowe występujące u Wykonawcy: 

 

1) przy akceptacji e-faktury przesyłanej na adres mailowy bądź zamieszczanej na 

dedykowanym portalu internetowym:  

- transakcje za okres od 1 do 7 dnia miesiąca wystawione 2 lub 3 dnia roboczego po 

zakończonym tygodniu 

- transakcje za okres od 8 do 15 dnia miesiąca wystawione 2 lub 3 dnia roboczego po 

zakończonym tygodniu 

- transakcje za okres od 16 do 22 dnia  miesiąca wystawione 2 lub 3 dnia roboczego po 

zakończonym tygodniu 

- transakcje za okres od 23 do ostatniego dnia miesiąca wystawione 2 lub 3 dnia roboczego 

po zakończonym tygodniu, 

 

2) w przypadku faktur papierowych: 

I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego 

dnia miesiąca 
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Oraz dodanie do zapisu par. 6 następującego zapisu: „Wykonawca będzie wystawiał faktury 

dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Faktura będzie 

uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni 

dzień danego okresu rozliczeniowego.”? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

15.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust.4  i zaakceptuje dane jakie zawiera 

załącznik do faktury  stanowiący jej integralną część, załącznik  zawiera wykaz  wszystkich 

zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe , 

t.j.: datę, numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, miejscowość i nr stacji,  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 

 

Imię i nazwisko kierowcy, nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na 

bilingu elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny 

internetowej, o ile karty wydane byłyby na nazwiska i imiona użytkowników (karty typu K).  

Istnieje również możliwość zakodowania nazwisk osób kierujących pojazdami w tzw. MPK 

(miejsca powstawania kosztów), które mogłyby być przypisane na stałe do kart lub 

podawane przez użytkowników podczas realizacji transakcji na karty paliwowe. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu umowy § 5 ust.5, ponieważ 

świadectwa jakości dotyczące danej partii paliwa są dostępne na stacji paliw również do 

wglądu Zamawiającego? 

Faktury wystawiane są przez  dedykowany Dział Fakturowania i nie ma możliwości 

dostarczania wraz z fakturą  badań jakościowych paliwa, dokumenty są dostępne m na stacji 

paliw. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust 6 poprzez zaakceptowanie 

poniższego:,, Zaakceptowania terminu płatności 30 dni od daty wystawienia” ? 

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty 

dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu 

faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku 

występujących przeterminowań? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zmianę zapisu §5 ust.6 poprzez dodanie zapisu o 

następującej treści :"Przy czym Zamawiający akceptuje również dokonywanie płatności na 

dedykowany dla Zamawiającego rachunek wirtualny (rachunek collect), który jest 

powiązany z rachunkiem rozliczeniowym uwidocznionym w WYKAZIE PODATNIKÓW VAT 
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(tzw. BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej."? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

             Zamawiający wprowadził zmianę do treści § 5 ust. 6 wzoru/projektu umowy.  

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu   § 6 ust 2 i zaakceptuje   procedurę 

reklamacyjną  jaka obowiązuje u Wykonawcy w przypadku paliwa złej jakości: 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od 

obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna 

być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: 

………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać 

uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji 

Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o 

odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga 

zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub 

operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia 

uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest 

do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej 

odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości 

naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego 

korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości 

dochodzenia swych praw na drodze sądowej."? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.   

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu   § 6 ust 3,poprzez   zamianę  słowa: ,, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”  na słowa; ,, w terminie uzgodnionym przez 

Strony”? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu umowy § 6 ust.4, ponieważ  

Faktury wystawiane są przez dedykowany Dział Fakturowania i nie ma możliwości 

dostarczania wraz z fakturą  badań jakościowych paliwa, dokumenty są dostępne  na stacji 

paliw? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu   § 6 ust 7  poprzez dodanie na końcu 

zapisu słowa:,,.. pod warunkiem, że reklamacja zostanie uwzględniona przez Wykonawcę”? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  §9 ust.4 – poprzez zamianę słowa: ,,za 

wykonane prace” zmienić na słowa: ,, za dostawy paliw, gdyż przedmiotem umowy nie są 

wykonywane prace oraz dodanie zapisu o następującej treści: Niezależnie od sposobu 



       

 
7 

rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi 

na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

            Zamawiający wprowadził zmianę do treści  ust. 4 oraz dodał ust. 8 w § 9 wzoru/projektu. 

24. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia kary umownej z 5000,00 do 2 000,00 zł 

oraz  wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej przypadków awarii sytemu obsługi 

zdarzeń losowych oraz przyjęcia paliwa na stację paliw (§ 9 ust.1 pkt. 2-3)? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SWZ i dodatków.  

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust.7  poprzez zamianę słowa: "u innego 

podmiotu" na słowa: " na innej stacji paliw Wykonawcy", ponieważ zakup paliwa przy 

użyciu kart jest  możliwy tylko i wyłącznie na stacji Wykonawcy?  Wykonawca nie ponosi z 

tego tytułu dodatkowych kosztów  a tym samym kary umownej.?   

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wprowadził zmianę do treści § 9 ust. 7 wzoru/projektu umowy, ale w  

brzmieniu ustalonym modyfikacją.  

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na odstąpienie od  zapisu §10 ust.1 pkt 10, ponieważ,  w 

przypadku gdy Wykonawca co najmniej jednokrotnie nie przekaże Zamawiającemu 

zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, to Zamawiającemu przysługuje prawo 

rozwiązania umowy, zapis ten jest bardzo krzywdzący da Wykonawcy w związku z tym , 

prosi o jego odstąpienie? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wprowadza zmian do treści §10 ust.1 pkt 10 wzoru/projektu umowy, ale 

wprowadził zmianę do § 3 ust. 5 wzoru/projektu umowy.  

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w umowie zapisu o następującej treści: 

 „Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz.118 ze zm.), 

Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy”.? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

             Zamawiający wyraża  zgodę na dodanie w umowie w/w zapisu. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego 

warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami 

SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

 Zamawiający nie wprowadza zmian  do treści SWZ w zakresie dopuszczenia wydania i 

 używania kart paliwowych -kart flota. 

 

Sławomir Przybyłowicz – Prezes Zarządu  

Sławomir Bąbol – Wiceprezes Zarządu                  

 


