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Wszyscy zainteresowani 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 20219r. – Prawo 

zamówień publicznych pn: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych” 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.  z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż do 

Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego. 

 

1. W odniesieniu do zapisów SWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje 

możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających 

dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może 

zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia 

ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy 

położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji 

umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów 

Unii Europejskiej)? 

Odp. Zamawiający dopuszcza tankowanie paliw na innych stacjach Wykonawcy, 

pod warunkiem spełnienia warunku lokalizacji stacji w odległości do 5 km od 

siedziby Zamawiającego.  

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa 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? 

Wykonawca nie ma możliwości zapewnienia rozliczeń z odroczonym terminem 

płatności i warunkami handlowymi zawartymi w umowie przed otrzymaniem przez 

Zamawiającego kart paliwowych. 

Odp. Nie 

3. Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy Wykonawcy oraz ogólne warunki 

korzystania z kart flotowych w przypadku wyboru oferty Wykonawcy?  

Wyrażenie zgody na to zapytanie warunkuje złożenie oferty przez Wykonawcę. 

Wzór umowy Wykonawca przedstawia w załączeniu. 

Odp. Nie 

 


