
AKT'*ROW
„ 73»i i

*

GMINA J
„›

Jaktorów, dnia: 29.11.2018 r.

lD.27l.30.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa paliwa ciekłego na
potrzebyGminy Jaktorów.

Jako Kierownik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania oraz zawarcia umowy, informuję że wniesiono pytania dotyczące ww. postępowania.
Działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela
odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej
przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 14 dni
roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu
umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana
danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
* 0 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych

etc.) (umowa @ 2 ust. 3 oraz ust.4).?

Wykonawca wskazuje termin 14 dni roboczych, jednak stara się, aby karty zostały w jak
najkrótszym czasie dostarczone do Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu związaną z wydaniem kart dla pracowników oraz
nie wyraża zgody na akceptację opłat za karty przedstawione w pytaniu.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu @ 5 ust.3 —4 i zaakceptuje poniższy sposob
ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych jaki funkcjonuje u Wykonawcy:
„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 tlotowych, 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 podpisem osoby pobierającej paliwo.
Poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PTN POPRAWNY”.

Ponadto Sprzedający informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera
wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty
paliwowe , t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto
zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług),
pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość
opustu, wartość (brutto, VAT, netto) po opuścic.
Imię i nazwisko kierowcy, nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na bilingu
elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty
wydane byłyby na nazwiska i imiona użytkowników (karty typu K).
Istnieje również możliwość zakodowania nazwisk osób kierujących pojazdami w tzw. MPK (miejsca
powstawania kosztów), które mogłyby być przypisane na stałe do kart lub podawane przez
użytkowników podczas realizacji transakcji na karty paliwowe?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w 5 5 ust. 3 — 4 Projektu Umowy. Zamawiający



wymaga zwykłych wydrukowanych przez Wykonawcę laminowanych kart imiennych, które posłużą
wyłącznie do identyfikacji danej osoby, czy jest upoważniona do zatankowania pojazdu czy też
pobrania paliwa do sprzętu silnikowego na podstawie zawartej umowy. Rozliczenie za pobrane od
Wykonawcy paliwo będzie odbywać się zgodnie z 5 5 ust.3 — 4 Projektu Umowy.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w 5 5 ust.5, i zaakceptuje zaproponowany
zapis:
„Cena. jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego
paliwa oraz ceny brutto obowiązującej na danej stacji Wykonawcyw chwili tankowania pomniejszony
o zaproponowany przez Wykonawcę opust, który będzie stały przez cały okres obowiązywania
umowy.”?

Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w @ 5 ust.5 Projektu umowy.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w @ 4 ust 8 poprzez akceptację zaproponowanego
zapisu: „Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego.”?

Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w 5 5 ust. 8 Projektu umowy.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w 5 5 ust. 9 poprzez zaakceptowanie poniższego:,.
Zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia” ?
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. E-faktura umieszczana jest
na specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie jeden dzień roboczy po wystawieniu w systemie
rozliczeniowe - księgowymWykonawcy.?

Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w @ 5 ust. 9 Projektu umowy. W dniu wpływu
faktury do siedziby Zamawiającego jest ona oznaczona pieczątką datownika.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w 5 4 ust. 10 poprzez zmianę słów: „odsetki
ustawowe” na „odsetki ustawoweu opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odpowiedź na pytanie 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w 5 5 ust. 10 Projektu umowy.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w @ 5 ust. 3 proponowanej treści: „Za datę sprzedaży
uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego”?
Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w 5 5 ust. 3 Projektu umowy.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający zgodę na odstąpienie od zapisu w 5 7 ust 1, ponieważ Wykonawca w przypadku
braku możliwości sprzedaży paliwa daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich stacjach w



całej sieci XXX.(Nazwa własna usunięta przez Zamawiającego) umożliwiających dokonywanie
transakcji przy użyciu kart paliwowych.?

Wykonawca nie pokrywa zwrotu kosztów wynikłych z różnicy cen.

Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu w 5 7 ust ] Projektu umowy.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w umowie w @ 7 ust. 3 —4 poprzez
zaakceptowanie procedury reklamacyjnej jaka funkcjonuje u Wykonawcy;
„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu
naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego 0
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”.

Odpowiedź na pytanie 9:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w 5 7 ust. 3-4 Projektu umowy.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w 5 l 1 ust 2 pkt 2) poprzez zmniejszenie kary
umownej z 20% do 10% liczonej od wartości niezrealizowanego zamówienia.?

Zdaniem Wykonawcy kara jest zbyt wygórowana.

Odpowiedź na pytanie 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w @ l 1 ust. 2 pkt 2) Projektu umowy.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę odstąpienie od zapisu @ 11 ust. 5, ponieważ nie ma zastosowania u
Wykonawcy.?
Wykonawca nie pokrywa kosztów paliwa zakupionych u innego Wykonawcy, ponieważ udostępnia
korzystane ze stacji paliw w całej sieci XXX.( Nazwa własna usunięta przez Zamawiającego).

Odpowiedź na pytanie 11:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w 5 1 1 ust. 5 Projektu umowy.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta)
załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy 2 dnia
24 maja 2018 roku- w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin
stanowi załącznik niniejszej korespondencji).?

Odpowiedź na pytanie 12:
Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie jako następnego załącznika do umowy ogólnych
warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy. Zamawiający jak odpowiedział w
pytaniu nr 2 nie wymaga od Wykonawcy kart tlotowych.

Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę daty jakama być wpisana do formularza ofertowego czyli
z dnia składania ofert i makceptuje, aby była to data z dnia wysyłki oferty przez Zamawiającego.?

Wykonawca wysyła ofertę kurierem i nie ma możliwości uzupełnienia daty w dniu składania ofert.



Odpowiedź na pytanie 13:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w Formularzu Oferty. Dopuszczenie stosowania
przez Wykonawców różnych dat a co za tym idzie przyjęcie cen paliwa na poszczególnych stacjach
benzynowych z różnych dni uniemożliwi Zamawiającemu prawidłowe porównanie złożonych ofert.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe zapytania do SIWZ, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.
Zamawia' c medluża termin składania ofert do dnia 04.12.2018 r. do odz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2018 r. o godz. 10.15.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania do SIWZ stanowią jej integralną część.


