
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), niniejszym wyjaśnia treść SIWZ. 

 

 

Zagadnienie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania opłaty w wysokości 10 zł netto za duplikat 

karty, wydawany na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych lub uszkodzonej 

z winy użytkownika. 

 

Odpowiedź 1 

 Tak 

 

Zagadnienie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydania kart flotowych w terminie do 15 dni roboczych od 

daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku Wykonawcy. Wnioski mogą być składane w formie 

pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, do której dostęp Wykonawca 

przekaże w ramach wynagrodzenia (§1 ust. 6) 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający dopuści taką możliwość, jednakże nieprzekraczalny termin dostarczenia kart flotowych 

wynosił będzie 15 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku. 

 

Zagadnienie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty 

wystawienia faktury (§ 4 ust. 5). 

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty 

dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury 

do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących 

przeterminowań. 

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania 

przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym korygującej/duplikatu) wystawionej w formie 

elektronicznej, tzw. e-faktura. 

E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane, 

w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. 

 

 

Odpowiedź 3 

Nie. Zamawiający przewiduje, iż należność płatna będzie do 14 dni od daty dostarczenia faktury.               

W przypadku e-faktury, dniem jej dostarczenia jest dzień otrzymania przez Zamawiającego 

wiadomości mailowej zawierającej dokument w formie elektronicznej. Na żądanie Wykonawcy 

Zamawiający potwierdzi - elektonicznie lub faksem – fakt otrzymania e-faktury. 

 

Zagadnienie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 4 ust. 5 zapisu o treści: 

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

 

Odpowiedź 4 

Tak. 

 

Zagadnienie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania daty zapłaty rozumianej jako wpływ 

należności na rachunek bankowy Wykonawcy (§ 4 ust. 6)? 

 

Odpowiedź 5 

 Nie. 



 

Zagadnienie 6 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 2 

pkt a) i b) w wymiarze 50,00 zł, biorąc pod uwagę, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu? 

 

Odpowiedź 6 

 Tak 

 

Zagadnienie 7 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania § 5 ust. 2 pkt b) zapisu: 

„ z wyjątkiem niemożności realizacji transakcji z powodu awarii systemu obsługi, przyjęcia paliwa na 

stację paliw lub modernizacji stacji paliw Wykonawcy” 

 

Odpowiedź 7 

 Tak, jednakże jedynie w przypadku awarii systemu obsługi lub przyjęcia paliwa. O modernizacji 

stacji oraz przewidywanym terminie zakończenia prac Wykonawca winien poinformować 

Zamawiającego. 

 

Zagadnienie 8 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania § 5 ust. 2 pkt c) zapisu: 

„po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego”? 

 

Odpowiedź 8 

 Tak 

 

Zagadnienie 9 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 5 kolejnego ustępu o treści: 

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu 

naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego              

o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od 

dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda on decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej 

reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji,                

w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy 

reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przepadku uznania roszczenia 

Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wyko-

nawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 

 

Odpowiedź 9 

 Zamawiający doda w § 5 ustęp o następującej treści: 

„Ewentualna reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie do 14 dni od daty jej pisemnego złożenia                       

u Wykonawcy. W przypadku, gdy uznanie lub odrzucenie reklamacji wymagało będzie zebrania 

dodatkowych informacji od Zamawiającego Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od 

daty ich uzyskania. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości odpowiadającej całkowitym kosztom naprawy wraz                 

z kosztami dodatkowymi, które wystąpiły na skutek zaistnienia szkody tj. holowanie, pomoc 

techniczna, ekspertyzy techniczne, najem pojazdu zastępczego. 

Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze 

sądowej”. 

 

 

Zagadnienie 10 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 5 ust. 4 zdania drugiego o treści: 

„Niezależnie od formy rozliczenia – potrącenie z faktury lub przelew bankowy. Zamawiający wystawi 

notę księgową na wysokość kar umownych. 



 

Odpowiedź 1 

 Nie. Konieczność wystawienia noty księgowej wynika z odrębnych przepisów (ustawa o rachun-

kowości). Obowiązek ten nie wymaga odrębnego uregulowania postanowieniami umowy. 

 


