
 

 
Administratorem podanych danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Białymstoku. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@kpkm.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można 

odnaleźć na naszej stronie internetowej https://kpkm.bip.gov.pl/RODO/rodo.html. 

 

Białystok, dnia 16 grudnia 2020 roku 

 

 

 

 

W dniu 12 grudnia 2020 roku wpłynęły do zamawiającego następujące pytanie  

w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego z odbiorem 

własnym”. Numer referencyjny: KPKM/ZP/02/2020. 

 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesowych kart paliwowych  

i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia 

wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 15 dni 

roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, 

zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za 

karty:  

• 0 zł netto za kartę nową, 

• 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany 

dotychczasowych danych etc.) ?  

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawiony sposób wydawania kart paliwowych oraz 

opłat z tym związanych.  

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika  

w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do 

kwestii nie uregulowanych w umowie i doprecyzowania zapisu par. 7 projektu umowy 

(wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)? 



2 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia do właściwej umowy  załącznika w postaci 

ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych stanowiących załącznik do 

korespondencji albowiem Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart nie korespondują  

z zapisami projektu umowy i treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są różne  

u różnych Wykonawców.  

 

Pytanie nr 3 

W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania 

paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu 

kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie Zamawiającego co do stacji paliw. 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)?  

Pytanie związane z zapisami projektu umowy par 1 ust. 2. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający wymaga, aby wskazana stacja paliw znajdowała się w odległości nie większej 

niż 2 km od siedziby Zamawiającego, a dojazd i powrót nie przekraczał 4 km. 

 

Pytanie nr 4 

Wykonawca nie mogąc ograniczać dostępności stacji i miejsc tankowania pojazdów dla 

innych klientów prosi o odstąpienie od warunku SIWZ, lub złagodzenie wymogu SIWZ pkt 4 – 

warunki udziału podpunkt 1.2.c) triet czwarty. Wykonawca wskazuje na możliwość 

dostępności więcej niż jednego stanowiska z funkcją włączenia szybkiego nalewaka, przy 

pracy stacji w systemie całodobowym. Obecny wymóg ogranicza potencjalnych oferentów w 

złożeniu oferty. Czy wyrazicie zatem Państwo zgodę na zmiany w tym zakresie? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający wymaga, aby w godzinach 17.00 – 1.00 jedno stanowisko do tankowania  

z dystrybutora szybkoprzelewowego będzie do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego, 
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Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności, za dokonane transakcje 

bezgotówkowego zakupu paliw przy użyciu kart paliwowych wynosił 21 dni od daty 

wystawienia faktury, kiedy za datę zapłaty uważa się dzień uznania konta bankowego 

Wykonawcy? 

 Wobec powyższego Wykonawca umożliwia elektroniczną fakturę, tzw. e-fakturę,  która jest 

dostępna dla Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności za dokonane transakcje bezgotówkowego 

zakupu paliw przy użyciu kart paliwowych wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury, kiedy 

za datę zapłaty uważa się dzień uznania konta bankowego Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 6 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy w przypadku kiedy potwierdzeniem dokonania 

transakcji przy zakupie paliwa przy użyciu karty paliwowej jest dowód wydania (wydruk  

z terminala) Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 2 ust. 1 wzoru umowy odstąpić od zapisu 

przy zakupie paliwa przy użyciu karty paliwowej?  

Kierowca Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów na stacji paliw Wykonawcy 

zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do 

karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk  

z terminala. 

Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie zawierał następujące dane: stan licznika przy 

tankowaniu (o ile taki wymóg zostanie wskazany przez Zamawiającego), numer rejestracyjny 

tankowanego pojazdu, datę poboru paliwa, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer karty 

paliwowej. 

Dodatkowo informuję, iż dowody wydania (wydruki z terminala) nie są podpisywane przez 

kierowców Zamawiającego ani przez pracowników stacji paliw Wykonawcy. 

Pracownik stacji, może dokonać dodatkowego wpisu w dokumencie Zamawiającego, ale nie 

ma takiego obowiązku z uwagi na wydawany wydruk z terminala.  

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 2 ust. 1 wzoru umowy odstąpić od potwierdzania 

tankowania podpisem pracownika Wykonawcy w przypadku, gdy potwierdzeniem dokonania 
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transakcji, przy użyciu karty paliwowej będzie wydruk z terminala zawierający co najmniej 

numer rejestracyjny tankowanego pojazdu, datę i godzinę poboru paliwa, ilość paliwa  

i numer karty paliwowej. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmienić treść zapisu § 2 ust. 2 wzoru umowy, gdyż pobór 

paliwa przez kierowców Zamawiającego nie jest przesyłany codziennie w formie pliku 

elektronicznego? Niemniej jednak, aby umożliwić wgląd w dokonane transakcje Wykonawca 

po podpisaniu umowy udostępni indywidualny dostęp (zabezpieczony hasłem) do 

interaktywnego serwisu internetowego, gdzie możliwy jest wgląd do dokonanych transakcji 

na poszczególną kartę paliwową. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Z treści wzoru umowy § 2 ust. 2 wynika, iż plik będzie wysyłany na adres mailowy: 

paliwo@kpkm.pl lub udostępniony w tym samym terminie na interaktywnej stronie 

internetowej Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w § 4 ust. 1, zmienić zapisy na 

następujące: „Wykonawca będzie wystawiał faktury za dany okres rozliczeniowy, po 

zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.  Za okres rozliczeniowy przyjmuje się: I okres 

rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia 

miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”?  

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający wyjaśnia, że do ustalenia zgłoszonych w pytaniu okresów rozliczeniowych  nie 

jest wymagana zmiana zapisu § 4 ust. 1 wzoru umowy. Zamawiający po wyłonieniu 

Wykonawcy w treść § 4 ust. 1 umowy wpisze ustalone z Wykonawcą  okresy rozliczeniowe. 

Ustalone okresy rozliczeniowe muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego 

wskazanymi we wzorze umowy. Proponowany przykładowy zapis jest zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 9 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w § 4 ust. 2, zmienić zapisy, gdyż 

Wykonawca zamieszcza faktury VAT (fv) w formacie pliku PDF poprzez bezpłatny serwis 

internetowy Wykonawcy, tj. portal Wykonawcy (www.flota…...pl), natomiast oryginał 

dokumentu fv i korekty fv wysyłany jest  w wersji papierowej. 

Druga możliwość, to elektroniczna faktura, tzw. e-faktury (EFV) - faktura sprzedaży 

wystawiana w formie elektronicznej, która udostępniona jest na spersonalizowanym portalu 

internetowym, zabezpieczona certyfikowanym podpisem elektronicznym, co zapewnia 

autentyczność faktur. Wykonawca umożliwia także formę e-faktury  w formacie pliku PDF 

faktury w powiadomieniu (obraz fv), oczywiście z umieszczeniem  faktury na portalu.  Dla 

przejrzystości Wykonawca załącza do wyłącznego wglądu Zamawiającego dokumentację w 

przedmiotowej sprawie.    

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 4 ust. 2 wzoru umowy w zakresie 

sposobu dostarczania (udostępniania) faktur. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w § 4 ust. 3 po zwrocie „na 

rachunek bankowy” wskazać uzupełnienie przez zwrot „każdorazowo wskazany na fakturze  

VAT”? 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.   

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w § 5: 

• w  ust. 1 dodać wyłączenia stosowania zapisu w  przypadku: awarii systemu obsługi, 

przyjęcia paliwa na stację paliw lub modernizacji stacji paliw Wykonawcy? 

• dodać zapis o  karze umownej działającej na korzyść Wykonawcy, adekwatnej do 

zapisu w § 5 ust. 1 podpunkt a)? 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę zapisów § 5 

projektu  umowy. 
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Pytanie nr 12 

Wykonawca rekomenduje załączenie do umowy klauzuli informacyjnej dla pracowników 

Zamawiającego (wskazana klauzula stanowi załącznik niniejszej korespondencji) – czy 

wyrażacie Państwo zgodę? 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do umowy klauzuli informacyjnej dla pracowników 

Zamawiającego wg. treści stanowiącej załącznik niniejszej korespondencji Wykonawcy. 
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