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Powiat Otwocki 

ul. Górna 13 05 – 400 Otwock 
tel. (22) 788-15-34,35,37 wew.379 
www.powiat-otwocki.pl 
pzp@powiat-otwocki.pl  

      Otwock, 28.01.2022 roku  

 

       WSZYSCY WYKONAWCY 

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia nr  S.AI.272.2.4.2022 pn. 

sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa do napędu samochodów służbowych dla 

jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego 

 

Zarząd  Powiatu Otwockiego  reprezentujący Powiat Otwocki,  przekazuje treść zapytań od 

wykonawcy wraz z odpowiedziami zamawiającego. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3 ust. 1 poprzez odstąpienie od przekazywania 

listy osób upoważnionych do odbioru paliwa  ponieważ, w przypadku kart Flota zapis ten nie ma 

zastosowania. Wykonawca wystawia karty: 

 kartę typu „K” – wystawianą imiennie na kierowcę lub  inną nazwę przyjętą przez Zamawiającego, 

 kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu? 

   Nie ma możliwości zakupu paliwa na podstawie wskazanej listy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na Pytanie 1 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 3 ust. 1 Projektu umowy na proponowany. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na proponowany: 

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)? 

Odpowiedź na Pytanie 2 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na proponowany. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na  zmianę  zapisu w § 4 ust.2  poprzez odstąpienie od dokumentu 

,,WZ’’ i  zaakceptujecie poniższy sposób ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych: 

„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru 

transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. 

dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie 

wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość 

danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.” 

Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, w 

związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. Poprawność dokonanej transakcji 

wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”. 

Wykonawca informuje, że załącznik do faktury  stanowiący jej integralną część 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 
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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.? 

Odpowiedź na Pytanie 3 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust.2  Projektu umowy na proponowany. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust 5 poprzez zaakceptowanie terminu 

płatności 14 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 na Pytanie 4 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust 5  Projektu umowy na proponowany. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 5 ust.1 b) przypadków awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia 

paliwa na stację paliw? 

Wykonawca umożliwia tankowanie na wszystkich stacjach paliw Wykonawcy z rabatem 

uwzględnionym w ofercie. 

Odpowiedź na Pytanie 5 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 5 ust.1 b) przypadków awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia 

paliwa na stację paliw. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę  zapisu w projekcie umowy § 5 ust. 2 

 i zaakceptuje, aby kara umowna liczona była  od niewykorzystanej części wartości umowy?  

Odpowiedź na Pytanie 6 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust. 2 Projektu umowy na proponowany. 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyrazi z dołączenia już do właściwej umowy  załącznika w postaci Ogólnych 

Warunków Sprzedaży i Używania kart paliwowych Wykonawcy z dnia ………… -  w odniesieniu do 

kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej 

korespondencji)? 

Odpowiedź na Pytanie 7 

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do Umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków 

Sprzedaży i Używania kart paliwowych.  

Zamawiający informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego i 

będą wiążące przy składaniu oferty. 

 
                        
                                                  zatwierdzam 

        z up. Zarządu Powiatu 
      Krzysztof Szczegielniak 
       Przewodniczący Zarządu 
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