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Pismo nr KFP/2019 Płock, 18 grudnia 2019 r. 
 
 
 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Bogusza 19 
26-700 Zwoleń 
 
 
Dotyczy: „Sukcesywne tankowanie oleju napędowego do pojazdów ”  
PZP: 1/12/2019 
 

Szanowni Państwo,  

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

1. Czy Zamawiający zaakceptuje procedurę odbioru paliwa bezgotówkowego tankowania 
za pomocą kart flotowych i doda stosowny zapis do umowy §  2 ? 

 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z kart mikroprocesorowych, które 
pozwalają na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji paliw 
PKN ORLEN S.A. To propozycja dla klientów, którzy chcą mieć prosty w obsłudze, 
przyjazny i przynoszący korzyści ekonomiczne system tankowania paliw i podstawowej 
obsługi drogowej samochodów. Posiadacze kart flotowych łatwiej i szybciej organizują, 
a także rozliczają działalność logistyczną swoich firm. 

Karta Flotowa. wyposażona jest w mikroprocesor, który umożliwia:  

 kontrolowanie częstotliwości wizyt na stacjach paliwowych Koncernu, 

 monitorowanie wartości zakupionego paliwa oraz innych towarów i usług, 

 sprawdzanie stanu licznika kilometrów, 

 elektroniczne zapisywanie informacji, np. o koncie do zaksięgowania transakcji, 

 otrzymanie danych o transakcjach bezgotówkowych w postaci raportu lub pliku e-
mail. 
 
Wszystkie Karty Flotowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, 

który znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy 
zabezpieczeń. Wykonawca oferuje dwa rodzaje Kart Flotowych: 
 kartę typu „K” – wystawianą imiennie na kierowcę 
 kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu 
Dla każdej karty Klient może określić - według własnych potrzeb - limity: 
 ilości zakupionych paliw (limit dzienny, miesięczny wyrażony w litrach) 
 wartości zakupionych produktów i usług (limit dzienny, miesięczny wyrażony w 

pln) 

http://www.orlen.pl/
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Na życzenie Klienta istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika 
karty (kierowcę) do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub 
numeru konta do księgowania transakcji. 

Wykonawca po podpisaniu umowy udostępnia portal flotowy - interaktywny system, za 
pośrednictwem którego, przy indywidualnym przekazaniu loginu i hasła Zamawiający 
zarządza taborem samochodowym. 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania by karty wydane zostały w 
ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy? 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji opłaty za karty: 

*   0 zł netto za kartę nową, 
*10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany   
dotychczasowych danych etc.), ? 
 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany zapisu §  2, oraz SIWZ III e) i 
zaakceptuje 2 okresy rozliczeniowe  trwające: od 01 do 15 i od 16 do ostatniego dnia 
miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu 
rozliczeniowego. Faktury będą wystawiane po zakończeniu okresu rozliczeniowego? 
 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu projektu umowy  § 2 oraz SIWZ 
III e) i zaakceptuje termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury? 
 
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. 
E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu. 
  

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po 
wyborze oferenta) załącznika w postaci Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania kart 
paliwowych Wykonawcy z dnia 24 maja 2018r. -  w odniesieniu do kwestii nie 
uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej 
korespondencji)? 
 

7. Zamawiający w załączniku nr 4 formularzu ofertowym wskazał  cenę  z dystrybutora w 
dniu 30.12.2019. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę daty np. z dnia ogłoszenia, 
ponieważ oferta wysyłana jest przesyłka kurierską. Wskazanie daty z tego samego dnia 
co termin składania ofert uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty? 

 
Oferta musi być wysłana z dwu dniowym wyprzedzeniem. 
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Proszę o potwierdzenie otrzymanej korespondencji. 

Z poważaniem, 

 
Teresa Jarząbkowska 

PKN ORLEN S.A. 

ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

e-mail: monika.grudna@orlen.pl 

fax: 024 367 73 23 

Infolinia Flota: 

0 801 235 682 dla telefonów stacjonarnych 

0 501 235 682 dla telefonów komórkowych 
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