
  
 
 

 
                                                                       Bystry dnia 13.12.2021 r. 

Znak sprawy: GZK/ZP/5/2021 
Do: Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawa paliw płynnych”,  
nr ogłoszenia: 2021/BZP 00301087/01 z dnia 06-12-2021 r. 

 

Pytania i odpowiedzi: 

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej 
zamieszczono treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Na pytanie: 
1. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa 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 zamienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)”. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości i podtrzymuje dotychczasowe zapisy 
określone w SWZ.   

            
2. „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia 

faktury ? 
            W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość przekazywania 

Zamawiającemu faktury VAT wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura”.   

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje takiej możliwości. 
 

3. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie dotyczącego wystawiania wg, na 
następujący: „Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych 
dokonywanych przez Zamawiającego przy użyciu Kart Paliwowych: od 1 do 15 dnia miesiąca 
kalendarzowego i od 16 dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za 
datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.” ? Wykonawca wystawia faktury 
po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego”. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości i podtrzymuje dotychczasowe zapisy 
określone w SWZ i we wzorze umowy.   

 
4. „Czy Zamawiający w przypadku akceptacji zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart 

paliwowych zaakceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący warunków wydania i używania kart 
paliwowych w zakresie niesprzecznym SWZ?” 

Odpowiedź:  :  Zamawiający nie akceptuje takiej możliwości i podtrzymuje dotychczasowe zapisy 
określone w SWZ.   

 
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: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości i podtrzymuje dotychczasowe zapisy 
określone w SWZ i we wzorze umowy.   

 
W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców, Zamawiający zgodnie z art.284 ust.3 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm) przedłuża termin 
składania ofert do 15.12.2021r. do godz. 10.00. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni tj. do 
dnia: 13.01.2022 r. 

 
Z poważaniem 

Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o. 
 /-/ Krzysztof Skrzypczyk 

 


