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Miejski Zakład Komunalny w Gi życku 
11 – 500 Giżycko, ul. Suwalska 21 

tel. 798 112 435 
email: mzk@gizycko.pl 

 
Giżycko , dnia 11 grudnia 2019 r. 

ST.2512.61.2019 
 

Do wszystkich Wykonawców,  
którzy pobrali Zapytanie Ofertowe i innych 
potencjalnych Wykonawców 

 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego którego 
szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 
53, 730) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, którego przedmiotem jest 
wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn. „Dostawa paliw płynnych na potrzeby MZK Giżycko w 
roku 2020.” 
               
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA otrzymane mailem w dniu 10 grudnia 2019 roku, które wpłynęły od 
firmy: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. 
W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna zwracam się o udzielenie odpowiedzi na 
niżej zadane pytania dotyczące SIWZ oraz załączników do SIWZ przede wszystkim wzoru umowy: 
 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa oraz produktów pozapaliwowych 
w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych – i 
zaakceptuje, aby karty paliwowe zostały wydane w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia 
wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 10 dni roboczych 
od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych 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.).  
Wykonawca nie ma możliwości wydawania asygnat rozchodowych.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu 
kart paliwowych. Karty paliwowe powinny dotyczyć zakupu wyłącznie paliwa (oleju napędowego i 
benzyny bezołowiowej 95 oktanowej) bez możliwości zakupu produktów pozapaliwowych. 
Postępowanie dotyczy zakupu tylko paliw. Zamawiający akceptuje, aby karty paliwowe zostały wydane 
w proponowanym okresie, przy jednoczesnej akceptacji proponowanej opłaty za wydanie karty. 

W przypadku braku możliwości wydawania asygnat rozchodowych po dokonanym tankowaniu 
Wykonawca do każdej faktury dołączy raport transakcji. 

 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji obowiązujących u Wykonawcy okresów 
rozliczeniowych: „Dostawy paliw i materiałów eksploatacyjnych będą rozliczane w następujących 
okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 
do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura 
będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni 
dzień danego okresu rozliczeniowego.”? 
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający akceptuje możliwość obowiązujących u Wykonawcy proponowanych okresów 
rozliczeniowych z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe w miesiącu. 
Wykonawca wystawi faktury na podstawie sporządzonego raportu transakcji, który będzie uwzględniał:  

a) datę zakupu paliwa, 
b) ilość zakupionego paliwa, 
c) rodzaj paliwa, 
d) nazwę pojazdu z opisem (nr. rejestracyjny, opis przeznaczenia), 
e) nazwisko kierowcy (operatora), 
f) przebieg pojazdu w momencie tankowania 
 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty wystawienia 
faktury? W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, 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 i oczywiście skraca czas oczekiwania. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający dopuszcza możliwość określenia terminu płatności 14 dni od daty wystawienia faktury oraz 
akceptuje przekazywanie faktur Zamawiającemu w formie elektronicznej. 
Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu cyklicznie faktury na dane:  

Nabywca:       Odbiorca: 
Gmina Miejska Giżycko     Miejski Zakład Komunalny 
Aleja 1 Maja 14       ul. Suwalska 21 
11-500 Giżycko      11-500 Giżycko 
NIP 845-19-51-457 

 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający w przypadku akceptacji zakupu paliwa oraz produktów pozapaliwowych w formie 
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący warunków 
wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający akceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący warunków wydania i używania kart 
paliwowych na zakup tylko paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 oktanowej) bez 
możliwości zakupu produktów pozapaliwowych. 

 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku akceptacji bezgotówkowego tankowania paliw przy 
użyciu kart paliwowych Zamawiający zaakceptował jako podstawę ustaleń pomiędzy stronami wzór 
umowy Wykonawcy, stanowiący załącznik niniejszej korespondencji (wyłącznie do wiadomości 
Zamawiającego).  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający akceptuje jako podstawę ustaleń pomiędzy stronami proponowany przez Wykonawcę wzór 
umowy z zastrzeżeniem, że w § 2 pkt.1 będzie zapis dotyczący stałego procentowego upustu wyrażonego 
w % za 1 litr zakupionego paliwa od ceny obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy  
w momencie realizacji transakcji. 

                                                                               MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY 
                           w Giżycku 

ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko 
                        tel. 798 112 435 

              NIP 8451989589, REGON 367726416 


