
Dostawa paliw płynnych do służbowych środków transportu Parku Narodowego Gór Stołowych. 
Identyfikator: 7/ZP/PN/ZAO/D/2019 

Odpowiedzi na zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postepowaniu Dostawa 

paliw płynnych do służbowych środków transportu Parku Narodowego Gór Stołowych. 

Identyfikator: 7/ZP/PN/ZAO/D/2019  

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ofertę złożył Wykonawca oferujący sprzedaż paliw za 

pomocą elektronicznych kart paliwowych, tym samym dodając zapis we wzorze umowy 

„Bezgotówkowa sprzedaż paliw odbywać się będzie przy użyciu elektronicznych kart paliwowych”? 

Informujemy, że Karty posiadają indywidualne zabezpieczenie kodem PIN i wydawane są 

bezpłatnie po spisaniu umowy, na podstawie stosownych wniosków do 10 dni roboczych. 

Karty wystawiane są na nazwisko kierowcy Kupującego lub na numer rejestracyjny 

samochodu. 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 2 

Wykonawca przez wzgląd na obsługiwany elektroniczny program rozliczeniowy prosi o 

zmianę obliczania powszechnie stosowanego upustu z wartości „zł” na „%” tym samym 

modyfikując formularz ofertowy oraz zapis §4 ust. 2 wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 3 

Wykonawca prosi o dopisanie we wzorze umowy zapisu do §6 umowy: „Za przyczyny za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się remontu stacji, dostaw paliwa na stację, 

awarii”. 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu §5 ust. 1 c na: „Zamawiający otrzymuje po 

każdym tankowaniu dowód wydania (wydruk z terminala) potwierdzającego dokonanie transakcji” 

Dowód wydania zawiera informacje: 

- nr karty, na którą dokonywana była transakcja, 

- nr rejestracyjny samochodu, 

- ilość wydanego paliwa, 

- Wartość wydanego paliwa, 

- Data i godzina transakcji 

- dokładny adres stacji paliw 

oraz modyfikacji zapisu §5 ust. 4 wzoru umowy na: 

Szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty 

flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą. 
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Załącznik do faktury zawiera:  

 nazwy zakupionych produktów,  

 numery kart flotowych, na które dokonano zakupów,  

 numery rejestracyjne pojazdów,  

 numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje, 

 daty transakcji, 

 ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,  

 wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług), 

 ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług , 

 wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę, 

 stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od swoich 

kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych). 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie nr 5 

 Wykonawca prosi o usunięcie zapisu w SIWZ Rozdział IV lit. „o”. 

Jeśli Wykonawca zapewnia więcej niż 1 stację paliw w odległości do 10 km od siedziby 

Zamawiającego, a oczywistym faktem jest to, że ceny na każdej stacji są różne, Zamawiający 

mając możliwość zatankowania nie powinien obciążać różnicą Wykonawcy. 

 W związku z powyższym prosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie nr 6 

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 11.04.2019 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.04.2019 r. do 

godziny 11.00. 

 

Sekretarz komisji przetargowej 

Piotr Dyda 
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