
Przetarg nieograniczony 27/2020/DG – na zakup paliw płynnych. 

 

Pytanie I: Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający po wyborze oferty 

zaakceptuje wzór umowy Wykonawcy, czy też dysponuje własnym wzorem umowy? Jeśli 

Zamawiający dysponuje własnym wzorem umowy zwracamy się z prośbą o jego udostępnienie. 

Odpowiedź I: Zamawiający dysponuje własnym wzorem umowy, który zostanie udostępniony na 

stronie internetowej postępowania. 

 

Pytanie II: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie w § 3 ust. 3 Umowy okresu rozliczeniowego 

oraz zasad wystawiania faktur przez Wykonawcę? Wykonawca wskazuje na możliwość wyboru 

jednego z dwóch proponowanych zapisów: „Rozliczenie za zakup paliw przy użyciu kart paliwowych 

następować będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego 

okresu rozliczeniowego, zgodnie z przepisami podatkowymi. Strony ustalają następujące okresy 

rozliczeniowe trwające: od 01 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje 

się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do faktury 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 paliw, cenę brutto paliw, należny rabat dla danego paliwa.” 

 lub  

„Rozliczenie za zakup paliw przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie 

faktur, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, 

zgodnie z przepisami podatkowymi. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: 

od 01 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę 

sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do faktury 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 paliw, cenę brutto 
paliw, należny rabat dla danego paliwa.” 

 

Odpowiedź II: Zamawiający dopuszcza również rozliczanie faktur zgodnie  z drugim schematem tj; 

okres rozliczeniowy trwający: od 01 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego. 

Pytanie III: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby faktury VAT wystawione przez Wykonawcę zostały 

dostarczone do Zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia? Wykonawca 

udostępnia również interaktywną stronę internetową, na której umieszczany jest obraz faktury 

natychmiast po jej wygenerowaniu. Obraz faktury jest wierną kopią oryginału i może posłużyć do 

wstępnego rozliczenia transakcji. 

 

Odpowiedź III: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie IV: Czy Zamawiający w celu skrócenia czasu oczekiwania na otrzymanie faktury VAT 

zaakceptuje E-fakturę ? Wykonawca daje możliwość przekazywania Zamawiającemu faktury VAT (w 

tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. E-faktura 

posiada taką samą wartość prawną jak faktura w formie papierowej, zawiera dokładnie takie same 

dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. 

Odpowiedź IV: Zamawiający wyraża zgodę. 



Pytanie V.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze 

oferenta) załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota Wykonawcy z 

dnia 24 maja 2018r,-  w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w umowie (wskazany regulamin 

stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 

Odpowiedź V: Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do umowy Regulaminu  Sprzedaży/ 

Ogólnych Warunków Sprzedaży  i Używania Kart Paliwowych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że 

zgodnie z § 5 ust.5 projektu umowy, w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia nr 46/2018/DG, a Regulaminem Sprzedaży o których mowa w 

ust.7 obowiązującym u Wykonawcy z dnia… pierwszeństwo przyznaje się zapisom SIWZ 

46/2018/DG. 

 


