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Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej  

ul. Płowiecka 8 

37-700 Przemyśl 
 

 

Dotyczy: Zakup paliw płynnych - tankowanie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. oraz do innych 

potrzeb przedsiębiorstwa Postępowanie NR 1/ZP/2021 
 

 

Pytanie nr 1 

 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zapisu §3 ust. 2 poprzez informację 

umieszczoną na stacji paliw o planowanych modernizacjach, włączeniach, pracach remontowych np. 

na drzwiach stacji ? 

 Wykonawca oferując dużą sieć stacji paliw, nie informuje Klientów o powyższych sytuacjach, 

gdyż takie informacje zawarte są bezpośrednio na stacji paliw. 

 

Pytanie nr 2 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej drogą mailową, 

dodając stosowny zapis  w §4 ust.2 wzoru umowy z uwzględnieniem 2 adresów e-mail? 

 

Pytanie nr 3 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tankowanie paliw przy użyciu elektronicznych kart 

paliwowych flota ? 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust.4 odnośnie ewidencjonowania 

tankowań na podstawie kart drogowych? 

Wykonawca informuje, iż przy użyciu Kart Flota nie funkcjonuje system prowadzenia kart 

drogowych tylko dowody wydania będące w formie wydruku z terminala potwierdzone zgodnym 

kodem PIN. 

Wykonawca proponuje zmianę zapisu §4 ust.4 na: 

„Tankowanie paliw odbywać się będzie bezgotówkowo, na potwierdzenie zrealizowanego zakupu 

wydawane będą dowody wydania, które mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty 

flotowe.” 
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Pytanie nr 5 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust.4-6 na: „Rozliczenie z Kupującym za 

pobrane paliwo Sprzedawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1 do 15 dnia 

miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

raportu transakcji dalej zwany załącznik. Faktura wraz z załącznikiem będzie uwzględniała ilość 

zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu 

rozliczeniowego.” 

 
Wykonawca informuje, iż szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych 

kierowców na karty flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z fakturą zbiorczą. 

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). 

 

Dodatkowo Wykonawca informuje, że nie wystawia odrębnych faktur „na inne cele”. 

Wszystkie transakcje zawarte są na zbiorczej fakturze i załączniku. 
 

Pytanie nr 6 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmiany terminu płatności na 21 dni od daty wystawienia 

faktury VAT (§ 4 ust.7 wzoru umowy)? 

System, którym Wykonawca posługuje się w momencie wystawiania faktur za transakcje 

bezgotówkowe Zamawiającego, nie pozwala na wystawienie faktur „od daty dostarczenia” gdyż 

Wykonawca nie ma możliwości kontroli terminu dostarczenia faktury do siedziby Kontrahenta. Data 

zapłaty liczona od dnia wystawienia faktury jest jednoznaczna dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

Dzięki zastosowaniu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, unika się wystawiania not 

korygujących odnośnie daty zapłaty faktur. 

 

Pytanie nr 7 

 

 Wykonawca prosi o pozostawienie części zapisu umowie § 5 ust.1: „Sprzedawca udzieli 

upustu cenowego Kupującemu od aktualnie obowiązującej na stacji  w dniu sprzedaży ceny 

detalicznej” 

Zamawiający wpisał: „.. w dniu sprzedaży ceny detalicznej netto”- są to połączone dwa różne pojęcia – 

cena detaliczna jest to cena netto powiększona o należny podatek VAT natomiast cena netto nie 

zawiera kwoty podatku. Stacje paliw nie prowadzą sprzedaży w kwotach netto tylko w cenie 

detalicznej (brutto). 

 Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z iloczynu ilości faktycznie 
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zatankowanego paliwa oraz ceny jednostkowej brutto paliwa obowiązującej na danej stacji w chwili 

zakupu. 

 
Pytanie nr 8 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu formularza ofertowego oraz  §5 ust.1 wzoru umowy 

odnośnie upustu na zmian ze „…..zł za 1 litr słownie: …..grosze” na „…%”.   

Pragniemy wyjaśnić, że w przypadku elektronicznych kart paliwowych powszechnie stosowany jest 

program, który nalicza upusty % nie zł, ponadto ceny obowiązujące na stacjach są już powiększone              

o podatek VAT. 

 

Pytanie nr 9 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację formularza ofertowego z cen netto na brutto 

(gdyż sprzedaż paliw na stacji jest już powiększona o należny podatek VAT). Ponadto upust udzielany 

jest również od cen brutto a nie netto. Wykonawca wychodząc od cen brutto w zależności od danych 

cen występują niekiedy różnice groszowe np. cena na stacji 4,30 zł brutto – w przeliczeniu cena netto 

3,496 – stosując zaokrąglenia 3,50 zł netto wówczas brutto wynosi 4,29 zł  brutto a nie 4,30 zł brutto. 

 

Pytanie nr 10 

 Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §6 ust.2-4 na: 

 „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”. 

Pytanie nr 11 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu z wzoru umowy § 6 ust.5, ponieważ na każdej stacji 

dostępne są do wglądu świadectwa jakości paliw, które Zamawiający wedle potrzeby może 

samodzielnie kontrolować.  

Pytanie nr 12 

 Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie  kwoty kar do 5% od niezrealizowanej 

wartości brutto umowy, modyfikując zapis §8 ust. 2 wzoru umowy. 

Ponadto aby zachować równość obu Stron umowy Wykonawca prosi o dopisanie tożsamego zapisu 

dla Wykonawcy tj. „ W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z winy Kupującego – 

Kupujący zapłaci karę umowną w wysokości … „ 

 

Oraz  dodanie zapisu w paragrafie 8 : 

„Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 

umownych”. 
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Pytanie nr 13 

Wykonawca prosi o dodanie do §8 wzoru umowy zapisu: 

„Za brak możliwości tankowania paliwa nie uznaje się w szczególności remontu stacji paliw, awarii, 

przyjęcia paliwa na stację paliw, likwidacji stacji. Wykonawca daje możliwość zatankowania na 

kolejnej stacji znajdującej się najbliżej siedziby Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie 

ponosił kar finansowych. ”. 

 

 

 

 

W przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie złożyć Zamawiającemu oferty na 

bezgotówkowy zakup paliw za pomocą kart elektronicznych Flota PKN ORLEN S.A. 
 

           
 

Sabina Moskalik 

Koordynator Sekcji Karta Flota 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 egz. Adresat  

1 egz. Sekcja Karta Flota 

 

 


