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Pismo nr KFP/MS/2017 Płock, 15 grudnia 2017 r. 
 
 
Powiat Bolesławski 

Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu 

Plac marsz. J. Piłsudskiego 2 

59-700 Bolesławiec 

 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych; 
 

Szanowni Państwo,  

 
W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w nawiązaniu wzoru umowy 
zwracam się o udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytania: 
 

 
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie 

bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych  przy jednoczesnej akceptacji opłaty za 

karty: 

             *   0 zł netto za kartę nową, 

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany   

dotychczasowych danych etc.), 

 

Użytkownikiem  Kart Flota może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która została upoważniona przez Flotę do 

dokonywania w imieniu i na rzecz Floty Transakcji Bezgotówkowych określonych w 

zawartej Umowie. 

Użytkownikiem Kart Flota uprawnionym do posługiwania się Kartą Flota w zależności 

od jej typu jest: 

a) dla Karty typu „S" - osoba poruszająca się pojazdem o numerze rejestracyjnym 

zgodnym z numerem pojazdu umieszczonym na Karcie Flota;  

b) dla Karty typu „K" - osoba, której imię i nazwisko zostało umieszczone na Karcie 

Flota albo osoba, która posługuje się Kartą Flota wystawioną na kanister lub nazwę 

urządzenia/maszyny lub innego sprzętu Floty. ? 

Poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”? 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w § 2 ust. 1-2 a zaakceptuje 

zapis o następującej treści: „Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart paliwowych są 

dokonywane przez Zamawiającego według cen detalicznych brutto obowiązujących na 

danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu 

stałego upustu”? 

http://www.orlen.pl/
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3. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu w § 5 ust. 3 na termin płatności 21 dni od daty 

wystawienia faktury VAT? 

 

  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 faktury korygującej/duplikatu) 

wystawianej 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. 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w § 5 ust. 1-2 i 

zaakceptowanie zapisu o następującej treści: 

 

Propozycja zapisu: „Rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych 

następować będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po 

zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca 

kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 

Wykonawca do faktur załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym 

okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer 

rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę 

dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust dla paliw.”? 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w § 5 ust. 2, ponieważ wz nie 

stanowią podstawy do wystawiania faktury VAT ? 

 
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie zapisu „wz” w § 5 ust. 1-2, a 

zaakceptuje dowody wydania jako potwierdzenie transakcji?  

 

 Dowód wydania zawiera następujące informacje: 

 Dokładny adres stacji paliw 

 Nr karty, na którą dokonywana była transakcja 

 Nr rejestracyjny samochodu 

 Kwota do zapłaty 

 Ilość wydanego paliwa 

 Data i godzina transakcji 

http://www.orlen.pl/
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 Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi 
pozostaje na stacji paliw.  
 
Podpis Pracownika Stacji oraz Kupującego nie widnieje na dowodzie wydania. 
 

Czy zatem Zamawiający zaakceptuje poniższy sposób ewidencjonowania transakcji 
bezgotówkowej za pomocą karty paliwowej: 
 
 „Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem 

numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych 

produktów lub usług. dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji 

bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. 

Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma 

jego egzemplarz.” 

Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, 

w związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. 

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na procedurę reklamacyjną o następującej 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 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 reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku 

uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości 

udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania 

reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”. 

 

8. Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach  

nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków 

Sprzedaży i Używania Kart Flota z dnia 01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza 

doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota z dnia 

01.07.2014r? 

 

 
Proszę o potwierdzenie otrzymanej korespondencji. 

Z poważaniem, 

 

http://www.orlen.pl/
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Małgorzata Sochacka  
PKN ORLEN S.A. 
ul. Chemików 7, 09-411 Płock 
e-mail: malgorzata.sochacka@orlen.pl 
fax: 024 367 73 23 
Infolinia Flota: 
0 801 235 682 dla telefonów stacjonarnych 
0 501 235 682 dla telefonów komórkowych 

http://www.orlen.pl/
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