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W dniu 23 grudnia 2020 roku wpłynęły do zamawiającego następujące pytania  

w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego z odbiorem 

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

 

 

Pytanie nr 1: 

Chcielibyśmy zadać pytanie w kontekście toczącego się przetargu na sukcesywne dostawy 

oleju napędowego dla KPKM: - czy jest możliwość aby obok umowy funkcjonował regulamin 

korzystania z kart paliwowych, gdzie w przypadku rozbieżności pomiędzy umową  

a regulaminem wiążące byłyby postawienia umowy Zamawiającego ? - jeżeli w pierwszym 

przypadku odpowiedź byłaby negatywna czy obok umowy Zamawiającego może 

funkcjonować instrukcja korzystania z kart i instrukcja korzystania i poruszania się po panelu 

klienta eCommerce? W dotychczasowej praktyce „………………” w przypadku startowania  

i wgrywania przetargów, zamówień publicznych oprócz umowy zaproponowanej przez 

Zamawiającego, równolegle funkcjonowała umowa i regulamin dotyczący kart paliwowych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy umową zaproponowaną przez Zamawiającego a umową 

i regulaminem kart paliwowych Wykonawcy wiążące były postanowienia umowy 

Zamawiającego. Naszym zdaniem umowa Zamawiającego nie reguluje sposobu korzystania  

z kart paliwowych w zakresie dostatecznym, który pozwoli na zabezpieczanie Państwa jak  

i Naszych interesów. W Naszej opinii możliwość obowiązywania regulaminu lub ewentualnie 

instrukcji obok Państwa umowy ułatwi korzystanie z kart paliwowych zarówno kierowcom 

jak i osobom administrującym umowę po stronie KPKM. 

 

 

 



 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z § 7 ust. Projektu umowy w przypadku, gdy Dostawca 

zapewni możliwość zakupu paliwa kartą flotową szczegóły korzystania z tych kart będą 

określone w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana  

i Zamawiający mogą doprecyzować zasady korzystania z kart. Zgodnie z zapisem 3.3 SIWZ 3. 

Wykonawca musi zapewnić możliwość zakupu paliwa kartą płatniczą (flotową) w ilości 94 

sztuk. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość kart płatniczych może ulec zmianie, w trakcie 

trwania umowy. Szczegóły korzystania z tych kart będą określone w załączniku nr 1 do 

umowy. Wszelkie koszty manipulacyjne związane z wytworzeniem i dostarczeniem kart 

płatniczych ponosi Wykonawca. 
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