
 

Zapytania dotyczące zamówienia publicznego na: 

 

 Sukcesywną dostawę paliw płynnych na potrzeby: 
Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.  

 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opłaty za karty: 

             *   0 zł netto za kartę nową, 

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

zmiany   dotychczasowych danych etc.), 

 

Termin dostarczenia kart wynosi do 10 dni roboczych od podpisania 

umowy.  

 

TAK, Zamawiający wyraża taką zgodę. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w § 5 ust. 1 a 

zaakceptuje zapis o następującej treści: „Transakcje bezgotówkowe przy 

użyciu kart paliwowych są dokonywane przez Zamawiającego według 

cen detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw 

Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu 

stałego upustu”? 

 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane powyżej 

zmiany. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w § 6 ust. 2 o 

następującej treści: 

 

Propozycja zapisu: „Rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart 

paliwowych następować będzie na podstawie faktur, wystawianych przez 

Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Strony ustalają następujące okresy 

rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 

16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

Wykonawca do faktur załączy zbiorcze zestawienie transakcji 



 

dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego 

zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer 

karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania 

transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust dla paliw.”? 

 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane powyżej 

zmiany. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w § 9 ust. 1 na końcu 

zdania: (…) „po przeprowadzonej procedurze reklamacyjnej” oraz 

zaakceptowania procedury reklamacyjnej o następującej treści: 

 „Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi 

sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód 

Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o 

podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie 

reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji 

Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej 

reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania 

dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego 

lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 

14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania 

roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości 

udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie 

postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania 

na drodze sądowej”. 

 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane powyżej 

zmiany. 

 

5. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W 

sprawach  nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy 

Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota z dnia 01.07.2014 

r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków 

Sprzedaży i Używania Kart Flota z dnia 01.07.2014r? 

 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane powyżej 

zmiany. 

 



 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w § 10 ust. 1, 

ponieważ umowa zawierana jest na 12 miesięcy, więc nie ma możliwości 

przewidzieć jakie ceny będą w czasie trwania umowy? 

 

Ze względu na uwarunkowania gospodarcze i rynkowe,  a  także politykę 

fiskalną państwa cena na stacjach paliw może ulec codziennej zmianie.  

 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane powyżej 

zmiany. 

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert 

na 28.12.2017r? 

 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane powyżej 

zmiany. 

 

 

 


