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 Pionki, 27 stycznia 2020 r. 
 
 
 

Do uczestników postępowania przetargowego 
 
 
Dotyczy: „Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych ekoPionki Sp. z o.o. na rok 2020, 

oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 loco dystrybutory Dostawcy 
zlokalizowane na terenie miasta Pionki”    ekoPionki.01.2020. 

 

 
ekoPionki Sp. z o.o. , działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843) udziela następujących odpowiedzi na 
pytania: 
Treść  zapytań wraz z odpowiedziami:  
 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  § 3 ust 2, poprzez odstąpienie od 
wykazów i  zaakceptuje procedurę odbioru paliwa bezgotówkowego tankowania za 
pomocą kart flotowych i doda stosowny zapis do umowy? 

 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z kart mikroprocesorowych, które 
pozwalają na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji paliw.  
To propozycja dla klientów, którzy chcą mieć prosty w obsłudze, przyjazny i 
przynoszący korzyści ekonomiczne system tankowania paliw i podstawowej obsługi 
drogowej samochodów. Posiadacze kart flotowych łatwiej i szybciej organizują, a także 
rozliczają działalność logistyczną swoich firm. 

Karta Flotowa. wyposażona jest w mikroprocesor, który umożliwia:  

 kontrolowanie częstotliwości wizyt na stacjach paliwowych Koncernu, 

 monitorowanie wartości zakupionego paliwa oraz innych towarów i usług, 

 sprawdzanie stanu licznika kilometrów, 

 elektroniczne zapisywanie informacji, np. o koncie do zaksięgowania transakcji, 

 otrzymanie danych o transakcjach bezgotówkowych w postaci raportu lub pliku e-
mail. 
 
Wszystkie Karty Flotowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, 

który znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy 
zabezpieczeń. Wykonawca oferuje dwa rodzaje Kart Flotowych: 
 kartę typu „K” – wystawianą imiennie na kierowcę 
 kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu 
Dla każdej karty Klient może określić - według własnych potrzeb - limity: 
 ilości zakupionych paliw (limit dzienny, miesięczny wyrażony w litrach) 
 wartości zakupionych produktów i usług (limit dzienny, miesięczny wyrażony w 

pln) 
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Na życzenie Klienta istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika 
karty (kierowcę) do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub 
numeru konta do księgowania transakcji. 

Wykonawca po podpisaniu umowy udostępnia portal flotowy - interaktywny system, za 
pośrednictwem którego, przy indywidualnym przekazaniu loginu i hasła Zamawiający 
zarządza taborem samochodowym. 

Zamawiający wyraża zgodę 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania by karty wydane zostały w 
ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy? 

Zamawiający dopuszcza taka możliwość 

3.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji opłaty za karty: 

*   0 zł netto za kartę nową, 
*10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany   
dotychczasowych danych etc.), ? 

 Zamawiający dopuszcza taka możliwość 

4.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania, w przypadku modernizacji 
stacji zgodnie z wymaganiami   korzystać ze stacji paliw znajdującej się poza granicami 
administracyjnymi miasta Pionki (§ 2 ust 6)? 
Stacja znajduje się  w odległości 15,2 km od siedziby Zamawiającego. 
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 2 i zaakceptuje poniższy 
zapis: 
Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy dostawy paliw  przy użyciu kart 
paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych (brutto) obowiązujących na 
danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu 
stałego upustu dla paliw w wysokości … %? 
Upust nie jest udzielany od ceny netto tylko brutto. 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

6.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w § 8 ust. 1. 
- W pierwszym zdaniu poprzez zmianę naliczania kary na: 10% szacunkowego 
wynagrodzenia brutto za ilość paliwa wskazaną w § 2 ust. 1, która nie została 
sprzedana Zamawiającemu wskutek odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 
- W drugim zdaniu zmiany w ten sposób, aby kara naliczana była od wynagrodzenia za 
niewykonaną część Umowy? 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  odstąpienia od  zapisu SIWZ III, 2, pkt 3) g), 
ponieważ ze względu na uwarunkowania gospodarcze i rynkowe cena na stacjach paliw 
może ulec codziennej zmianie.  



 

 

ekoPionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Leśna 5, 26-670 Pionki 

NIP 796-298-34-23; REGON 369824376 

Tel.: 48 612 02 22  
 

Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe paliwa operatorów biorących udział w 
sieci będą zmieniane jedynie w celu dostosowania ich do rzeczywistej ceny paliwa 
oferowanej przez producenta w danym okresie rozliczeniowym. W żadnym przypadku 
operator nie ma prawa do kształtowania cen jednostkowych w sposób prowadzący do 
zachwiania konkurencyjności oferty złożonej przez Wykonawcę”? 
Zamawiający częściowo dopuszcza odstąpienie od zapisu SIWZ III, 2, pkt 3) g) 
dotyczy: 
„ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny paliw przez wykonawcę, o ile 
wystąpią czynniki zewnętrzne niezależne od wykonawcy mające wpływ na zmianę 
ceny…” .  

 
Zapis zawiera również :” …przy czym nie podlega zmianie wysokość upustu 
udzielonego zamawiającemu” 
od, którego  zamawiający nie dopuszcza odstąpienia. 
   

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po 
wyborze oferenta) załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania kart 
paliwowych Wykonawcy z dnia 24 maja 2018r. -  w odniesieniu do kwestii nie 
uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej 
korespondencji)? 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


