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Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 

                                                                                 Nasz znak:                                         Data: 
                                                                                 ZP/ 2 /2019/1                                      2019 - 12 -13. 
 
Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. zakup oleju napędowego do pojazdów 

samochodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie                       
w roku 2020. 

 
               W odpowiedzi na zapytania ofertowe wniesione do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz), informuję jn. 
 
ZAPYTANIE  nr 1 z dnia  10.12.2019 r. 
Nawiązując do: Ogłoszenie nr 634002-N-2019 z dnia 2019-12-09 r. 
Zakup oleju napędowego do pojazdów samochodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Szymanowie w roku 2020 
 
Sekcja II Przedmiot zamówienia punkt 4 Krótki opis przedmiotu zamówienia 
Podpunkt 2 zawiera treść: „Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów 
samochodowych Zamawiającego całodobowo przez 7 dni w tygodniu (w tym w dni  świąteczne            
i ustawowo wolne od pracy) na stacji paliw oddalonej od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 5,0 
km”. 
 
Chciałabym uzyskać informację na jakich warunkach będzie rozstrzygany dany punkt specyfikacji, 
czyli jakie warunki będzie musiał spełnić wykonawca oraz czy niespełnienie tego parametru będzie 
podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania. (Czy obowiązkowym czynnikiem jest 
posiadanie stacji paliw czynnej całodobowo). 
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                            
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej ustawa Pzp, odrzuca się ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada  treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy. 
Jednocześnie przypominam, że integralną część siwz stanowią wyjaśnienia, w ramach których 
postanowienia siwz i ogłoszenia mogą ulegać zmianie. 

I tak, zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 2: 
1) sekcja II.4) pkt 2 ppkt 2 ogłoszenia o zamówienie otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego                               
co najmniej w dni robocze Zamawiającego (od poniedziałku do piątku)  w godzinach                          
od 06:00 do 22:00, przy czym głównym miejscem tankowania pojazdów  samochodowych 
Zamawiającego będzie stacja paliw oddalona od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 5,0 km”; 
 

2) § 3 ust. 3 pkt 2 siwz otrzymuje brzmienie: 
    „Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego                               

co najmniej w dni robocze Zamawiającego (od poniedziałku do piątku)  w godzinach                               
od 06:00 do 22:00, przy czym głównym miejscem tankowania pojazdów  samochodowych 
Zamawiającego będzie stacja paliw oddalona od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 5,0 km”; 

3) § 1 ust. 4 projektu umowy (zał. nr 3 do siwz) otrzymuje brzmienie. 
„Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego                               
co najmniej w dni robocze Zamawiającego (od poniedziałku do piątku)  w godzinach                          
od 06:00 do 22:00, przy czym głównym miejscem tankowania pojazdów  samochodowych 
Zamawiającego będzie stacja paliw oddalona od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 5,0 km,              
tj. w ………………………………………., przy ul. ………………………………………………”; 
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ZAPYTANIE  nr 2 z dnia  11.12.2019 r. 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli stacja paliw Wykonawcy będzie czynna 
codziennie w godzinach 6:00 - 22:00? 

Odpowiedź: 
1) Sekcja II.4) pkt 2 ppkt 2 ogłoszenia o zamówienie otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego                               
co najmniej w dni robocze Zamawiającego (od poniedziałku do piątku)  w godzinach                            
od 06:00 do 22:00, przy czym głównym miejscem tankowania pojazdów  samochodowych 
Zamawiającego będzie stacja paliw oddalona od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 5,0 km”; 
 

2) § 3 ust. 3 pkt 2 siwz otrzymuje brzmienie: 
    „Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego                               

co najmniej w dni robocze Zamawiającego (od poniedziałku do piątku)  w godzinach                         
od 06:00 do 22:00, przy czym głównym miejscem tankowania pojazdów  samochodowych 
Zamawiającego będzie stacja paliw oddalona od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 5,0 km”; 

3) § 1 ust. 4 projektu umowy (zał. nr 3 do siwz) otrzymuje brzmienie. 
„Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego                               
co najmniej w dni robocze Zamawiającego (od poniedziałku do piątku)  w godzinach                          
od 06:00 do 22:00, przy czym głównym miejscem tankowania pojazdów  samochodowych 
Zamawiającego będzie stacja paliw oddalona od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 5,0 km,              
tj. w ………………………………………., przy ul. ………………………………………………”; 

 
 
ZAPYTANIE  nr 3 z dnia  12.12.2019 r. 
Pytanie 1: 

Czy istnieje możliwość zmiany procedury odbioru paliwa na proponowany? 
 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z kart mikroprocesorowych, które pozwalają na 
dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji paliw ………. 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. 

             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  
§  wartości zakupionych produktów i usług  
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. 
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Wykonawca po podpisaniu umowy udostępnia portal flotowy - interaktywny system, za pośrednictwem 
którego, przy indywidualnym przekazaniu loginu i hasła Zamawiający zarządza taborem 
samochodowym. 
 
Odpowiedź: 
1) Sekcja II.4) pkt 2 ppkt 3 ogłoszenia o zamówieniu oraz § 3 ust. 3 pkt 3 siwz otrzymuje brzmienie: 

„Tankowanie pojazdów Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1, odbywać się będzie 
bezgotówkowo  i rozliczane będzie nie częściej niż raz w tygodniu, na podstawie asygnat 
wystawianych przez obsługę stacji paliw lub przy użyciu kart flotowych”. 

2) § 1 ust. 5 projektu umowy (zał. nr 3 do siwz) otrzymuje brzmienie: 
„Tankowanie pojazdów Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 i 3, odbywać się będzie 
bezgotówkowo i rozliczane będzie nie częściej niż raz w tygodniu, na podstawie asygnat 
wystawianych przez obsługę stacji paliw lub przy użyciu kart flotowych”. 

 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 2 pkt 3 sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 
poprzez tankowanie za pomocą kart flotowych, odstępując tym samym od konieczności prowadzenia 
kart drogowych?   
Pragnę poinformować, że bezgotówkowe tankowanie przy użyciu kart flotowych wyklucza możliwość 
uzupełniania kart drogowych. Odbiór paliwa jest potwierdzony dowodem wydania, który zawiera 
następujące informacje: 
 Dokładny adres stacji paliw 

 Nr karty, na którą dokonywana była transakcja 

 Nr rejestracyjny samochodu 

 Kwota do zapłaty 
 Ilość wydanego paliwa 

 Data i godzina transakcji 
Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi pozostaje na stacji 
paliw. Jest on generowany po zatwierdzeniu transakcji poprawnym pinem, nie ma więc 
możliwości  potwierdzania dokumentu podpisem, poprawność dokonanej transakcji wskazuje 
zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”. 
 
Odpowiedź: 

1) § 3 ust. 2 projektu umowy (zał. nr 3 do umowy) otrzymuje brzmienie: 
„ Należność ustalona zgodnie z ust. 1, płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy 
wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego każdorazowo 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi asygnatami odrębnymi dla każdego pojazdu 
tankowanego w rozliczanym okresie lub dowodami wydania paliwa w przypadku tankowania                     
za pomocą kart flotowych. 

 
2) W § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Dowód wydania paliwa, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać: 
1) adres stacji paliw, na której dokonano tankowania; 
2) nr karty, na której dokonano transakcji; 
3) nr rejestracyjny samochodu; 
4) kwota do zapłaty; 
5) ilość wydanego paliwa; 
6) data i godzina transakcji. 

 

 



4 
 

 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych                        
w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały 
w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego na 
dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu umowy, 
lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) 
lub zamówienia nowej karty ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 niniejszego zapytania. Zaznaczenia wymaga, iż zakup produktów 
pozapaliwowych nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.  
 
Wobec powyższego,  w projekcie umowy (zał. nr 3 do siwz), po § 1 dodaje się § 1a o brzmieniu: 
„§1a. 
1. W przypadku tankowania pojazdów samochodowych Zamawiającego przy użyciu kart flotowych, 

Dostawca wyda Zamawiającemu nieodpłatnie karty flotowe uprawniające do zakupu paliwa w 
systemie bezgotówkowym w terminie umożliwiającym Zamawiającemu tankowanie jego pojazdów 
nie później niż od dnia 02 stycznia 2020 r. 

2. Dopuszcza się możliwość wydania Zamawiającemu kart flotowych, o których mowa w ust. 1, po                        
02 stycznia 2020 r. pod warunkiem, że nie uniemożliwi to tankowania  pojazdów Zamawiającego 
na stacji paliw Dostawcy wskazanej w ofercie, od dnia  02 stycznia 2020 r. 

3. Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wydawania Zamawiającemu dodatkowych kart  
flotowych  w terminie  nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na 
taką kartę w przypadku zakupu nowego samochodu lub zniszczenia, zagubienia bądź kradzieży 
uprzednio wydanej karty. 

4. W przypadku utraty karty flotowej, Zamawiający zgłosi ten fakt Dostawcy bezzwłocznie 
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, a następnie zgłoszenie takie potwierdzi                                 
w formie pisemnej. 

5. Dostawca zobowiązany jest do wstrzymania sprzedaży paliwa na podstawie karty flotowej 
zgłoszonej przez Zamawiającego jako utraconej, zgodnie z ust. 4”. 

 
 

Nadto, informuję jn.: 

1) Termin składania ofert, o którym mowa w § 11 ust. 2 siwz, przesuwa się do dnia 18.12.2019 r.                        
do godz. 11:00. 

2) Otwarcie ofert, o którym mowa w § 11 ust. 3 siwz, odbędzie się dnia  18.12.2019 r. o godz. 11:15. 

 

W załączeniu niniejszego wyjaśnienia udostępnia się egz. zamienny projektu umowy (zał. nr 3                             
do siwz). 

 

 

      Dyrektor 

 Jarosław Witek 


