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ul. Klimontowska 21 

 

  
MT.2370.7.2019 

 
 
 
 

  

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania do postępowania przetargowego. 
 
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu otrzymała 
pytania do postępowania przetargowego i udziela na nie odpowiedzi jak poniżej: 
 

1. Czy Zamawiający zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 
dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia  
w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia 
nowej karty? 
Wykonawca stara się dostarczyć karty jak najszybciej jednak mogą wystąpić 

okoliczności niezależne od Wykonawcy, ponieważ karty w zależności od ich 

ilości dostarczane są przesyłką pocztową/kurierską. 

 

Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę 

 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu składania zleceń  
o wydawanie kart ? Wykonawca informuje, że udostępni bezpłatnie 
Zamawiającemu dedykowany portal internetowy, za pomocą którego 
Zamawiający będzie miał możliwość zamawiania kart paliwowych co usprawni 
proces realizacji takiego zlecenia. 

 
Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę 

 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §2 ust 11 wzoru umowy 

poprzez wskazanie infolinii Wykonawcy w celu zgłoszenia faktu utraty karty ? 
Wykonawca informuje, że infolinia przyjmuje zgłoszenia całodobowo 365 dni  
w roku które mogą być potwierdzone przez Zamawiającego drogą mailową lub 
faxem. 
Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę 

 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §2 ust 11 i 12 poprzez 
zmianę czasookresu na blokadę karty z 15 minut od momentu zgłoszenia 



zdarzenia przez Zamawiającego na niezwłocznie po zgłoszeniu zdarzenia przez 
Zamawiającego ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zgodnie  

z propozycją jak powyżej.  

 
 
5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w § 3 ust 1 wzoru umowy  

i zaakceptuje 21 dniowy termin płatności od daty sprzedaży ? Za dzień 
sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego ?  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zgodnie  

z propozycją jak powyżej.  

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w § 3 ust 2 wzoru umowy  
i zaakceptuje aby datą płatności była data wpływu środków za zakupione przez 
Zamawiającego paliwa i towary na rachunek bankowy Wykonawcy ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zgodnie  

z propozycją jak powyżej.  

 

7. Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów w § 3 ust 4 na następujące: 
Wykonawca wskazuje na możliwość wyboru jednego z dwóch proponowanych 

zapisów: „Rozliczenie za zakup usług 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 usługi, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty 

paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, ilość 

usług, cenę brutto usług, należny rabat dla danej usługi.” 

 

 lub  

 

„Rozliczenie za zakup usług 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 usługi, numer rejestracyjny pojazdu, 



numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania 

transakcji, ilość usług, cenę brutto usług, należny rabat dla danej usługi.” 

 

Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę  

 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów w § 3 ust 5 wzoru 
umowy poprzez dodanie słowa brutto, tj. „… groszy brutto/litr …” ? 
 

Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę  

 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów we wzorze umowy § 5 ust 1 
lit. b, c, d poprzez usunięcie słowa „brutto” ? Kara umowna nie podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). 

 

Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę  

 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów we wzorze umowy § 6 ust 2 
lit. b poprzez dodanie słów : … co zostanie potwierdzone badaniem przez 
niezależne, akredytowane laboratorium” ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zgodnie  

z propozycją jak powyżej, natomiast wyraża zgodę na dodanie w § 6 ust 

2 lit. a słów: .., co zostanie potwierdzone badaniem przez niezależne  

akredytowane laboratorium”. 

 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust 1 lit b poprzez 
wyłączenie od kary umownej przypadków: awarii sytemu obsługi, modernizacji 
stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zgodnie  

z propozycją jak powyżej, natomiast wyraża zgodę na dodanie w § 6 ust 2 

lit. b słów: ”z wyłączeniem od kary umownej przypadków: awarii sytemu 

obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw. 

 

 

Podpisał 

Komendant Miejski  

Państwowej Straży Pożarnej  

 

bryg. mgr inż. Radosław Lendor 

 

Otrzymują : 

1. adresat, 

2. a/a.  


