
 

 

 

ZOM-NZP.241.3.2022.MTR 
ZOM/KP/3/22 
559 
 Warszawa, 21 lutego 2022 r. 

 
WYKONAWCY 
 

dot. postępowania ZOM/KP/3/22 na „Dostawę paliw”  
 
Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że do specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły pytania, których 
treść wraz z odpowiedziami przekazujemy poniżej: 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3 ust 8 b) i zaakceptuje opłatę za karty 10,00 zł netto,                      

w przypadku kiedy karta zostanie zablokowana z powodu tankowania pojazdu o innych numerach 
rejestracyjnych niż wydana jest karta?  

Ad. 1  
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis § 3 ust. 8 b). 

2.  W § 4 ust 4  Zamawiający wskazał automatyczne rozwiązanie umowy z chwilą osiągnięcia kwoty czyli 
łącznego wynagrodzenia bez  składania dodatkowych oświadczeń. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust 4 i zaakceptuje, aby monitorowanie wartości umowy 
było po stronie Zamawiającego, ponieważ Wykonawca ze względów technicznych nie ma możliwości 
automatycznego blokowania z powodu wykorzystania wartości umowy? 
Po stronie Zamawiającego leży zobowiązanie do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz do 
sprawowania nadzoru nad realizacją wartości umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu narzędzie - 
Portal Internetowy, dzięki któremu istnieje możliwość samodzielnego sprawowania nadzoru oraz kontroli 
poniesionych wydatków i blokady kart. 

Ad.2  
Pytanie dotyczy § 4 ust. 3.  
W odpowiedzi Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis § 4 ust. 3. Zamawiający monitoruje wartość 
wykorzystanych środków w ramach umowy. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 4 ust 11 i  zaakceptowania daty zapłaty rozumianej 
jako wpływ należności na rachunek bankowy Wykonawcy?  

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust 11  drugie zdanie i zaakceptuje procedurę 
reklamacyjną, w przypadku gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę zawiera błędy/niezgodności: 
„Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy pisemnie  zastrzeżenie co do niezgodności na wystawionej 
fakturze  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do 
pisemnego powiadomienia Wykonawcy w szczególności o: kwestionowanych transakcjach bezgotówkowych 
ujętych na fakturze, błędach lub innych nieprawidłowościach w przeprowadzaniu rozliczenia. 
Wykonawca dokona rozpatrzenia zgłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzednim niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego 
zastrzeżenia, co do niezgodności transakcji (błędów), nie zwalnia go z obowiązku terminowego uregulowania 
należności wynikających z umowy.” 

Ad. 3, 4  
W odpowiedzi na pytania Zamawiający informuje, że § 4 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
„11. Za termin zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.” 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę po wyborze oferenta  na doprecyzowanie zapisu § 10 ust.1 poprzez dodanie 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYWANIA KART FLOTA PKN ORLEN S.A. z dnia 24 maja 2018 r?  

Ad. 5  

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą 
stosowane przepisy dotyczące ogólnych warunków sprzedaży i dokonywania transakcji bezgotówkowych 
obowiązujących u danego Wykonawcy, które będą stanowiły załącznik nr 3 do umowy. Reguluje to                               
§ 10 ust 1. 
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