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 Krasnystaw, dnia 30.12.2022r. 

 

 

L.dz./PD/6774 /2022 

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 z dnia 30.12.2022r. 
 

Znak sprawy: ZP/04/2022 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: 
„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych 

oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Krasnymstawie.” 

W dniu 28.12.2022r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo w sprawie 
udzielenia wyjaśnień dotyczących realizacji ww. zadania. 

Zamawiający zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 11.25 SWZ przekazuje treść 
pytań Wykonawcy oraz udziela następujących odpowiedzi: 

 
 
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 Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż ze względów organizacyjnych obowiązujących        

w Spółce nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa przy użyciu 
kart paliwowych. 
 

 

http://www.pgkkrasnystaw.pl/
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Pytanie 2:   

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 Zamawiającego: 

Zamawiający, informuje, że nie uwzględnia propozycji Wykonawcy 

dotyczącej możliwości dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy 
użyciu kart paliwowych i tym samym nie uwzględnia propozycji Wykonawcy    
w zakresie akceptacji przez Zamawiającego regulaminu Wykonawcy 

dotyczącego warunków wydawania      i używania kart paliwowych.  

Uwzględniając powyższe Zamawiający zaznacza, że podtrzymuje treść 
dotychczasowych zapisów zawartych w dokumentach postępowania (SWZ wraz        

z załącznikami udostępnionych do ogólnej wiadomości na stronie Zamawiającego). 
 
 

Pytanie 3: 

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 Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy 
w zakresie akceptacji możliwości bezgotówkowego tankowania przy użyciu kart 
paliwowych/przyjęcia jako podstawy rozliczeń wzoru umowy Wykonawcy.  

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu; 
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