Warszawa, 18.10.2018
BA.ZZP.2610.13.2018.MC
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Pytanie 1:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na usunięcie słowa: ,,Unii Europejskiej” lub doprecyzowanie, że w
przypadku korzystania z kart na terenie Unii Europejskiej jest konieczność podpisania aneksu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza podpisywać aneksu do umowy w zakresie korzystania z kart na terenie Unii
Europejskiej. Jednocześnie zamawiający nie widzi potrzeby usuwania słów „Unia Europejska”,
ponieważ w istotnych postanowieniach umowy został zawarty warunek: „Przedmiotem umowy jest
zakup przez Zamawiającego paliw w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart
flotowych na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej, jeżeli Wykonawca dysponuje stacjami
paliw także poza terenem Polski”.
Powyższe zastrzeżenie należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli wykonawca nie dysponuje stacjami na
terenie Unii Europejskiej, na których może być kupowane paliwo na zasadach określonych w istotnych
postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, to zakupy na terenie Unii Europejskiej
nie będą dokonywane.
Sam fakt posiadania stacji paliw na terenie Unii Europejskiej nie zobowiązuje wykonawcy do sprzedaży
paliw na takich samych zasadach, jak w przypadku stacji znajdujących się w Polsce.

Pytanie 2:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na akceptację opłaty za karty (umowa § 2 ust.7) :
* 0 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych
etc.)
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmiany do treści istotnych postanowień umowy.
§ 2 ust. 7 istotnych postanowień umowy przyjmuje brzmienie:
W przypadku utracenia, zniszczenia lub konieczności zmiany danych na karcie karty przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty oraz wydania i dostarczenia
nowej karty w zastępstwie oraz jej aktywowania w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zgłoszenia od Zamawiającego. Wydanie karty zastępczej obciążone jest opłatą w wysokości 10 zł
netto.
§ 6 ust. 7 istotnych postanowień umowy zostaje wykreślony.

Pytanie 3:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na zmianę zapisu w § 2 ust.11 poprzez usunięcie drugiego zdania:
,,…jeżeli Wykonawca dysponuje stacjami paliw na terenie Unii Europejskiej, na których samochody
Zamawiającego będą mogły być tankowane z opustem wskazanym w § 4 ust. 2”,ponieważ Wykonawca
nie udziela opustu na paliwo zakupione za granicą.
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby usuwania zdania ,,…jeżeli Wykonawca dysponuje stacjami paliw na
terenie Unii Europejskiej, na których samochody Zamawiającego będą mogły być tankowane z opustem
wskazanym w § 4 ust. 2”, ponieważ wynikający z niego obowiązek jest warunkowy. Jeżeli wykonawca
nie udziela opustu na paliwo zakupione za granicą jest to równoznaczne z niedysponowaniem stacjami
paliw na terenie Unii Europejskiej, na których samochody Zamawiającego będą mogły być tankowane

z opustem wskazanym w § 4 ust. 2, a tym samym Wykonawca nie będzie miał obowiązku sprzedaży
paliw na terenie Unii Europejskiej.

Pytanie 4:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na zmianę zapisu w § 2 ust.14, § 4 ust. 2: poprzez dodanie na końcu
zdania: ,,z wyłączeniem opłat za autostrady”.? Wykonawca udostępnia korzystanie z bramek na
autostradach za pomocą kart lecz nie udziela rabatu.?
Odpowiedź:
Opłaty autostradowe nie są objęte przedmiotem zamówienia, tym samym zamawiający nie będzie za
pomocą kart dokonywał płatności za autostrady, tym samym nie istnieje potrzeba wprowadzania
zapisów wymienionych w treści zapytania.
Niezależnie od powyższej odpowiedzi:
- § 1 ust. 1 pkt 2 istotnych postanowień umowy przyjmuje brzmienie:
innych produktów i usług związanych z obsługą samochodów służbowych (oleje silnikowe, płyny
eksploatacyjne, mycie i odkurzanie samochodów) w obrocie bezgotówkowym w systemie
elektronicznych kart flotowych na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej, jeżeli Wykonawca
dysponuje stacjami paliw także poza terenem Polski.
- § 4 ust. 4 przyjmuje brzmienie:
Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup innych produktów i usług (oleje silnikowe, płyny
eksploatacyjne, , mycie i odkurzanie samochodów) wynikać będzie z liczby faktycznie zakupionych
produktów i usług oraz ceny obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej stacji) w chwili
dokonania zakupu, pomniejszonej o kwotę opustu wymienionego w ust. 2 pkt 1 dla benzyny
bezołowiowej.
- § 4 ust. 10 pkt 12 istotnych postanowień umowy zostaje wykreślony.

Pytanie 5:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na dodanie zapisu w § 4 o proponowanej treści: ,,Wykonawca udziela
stałego opustu na zakup paliw oraz innych produktów i usług w okresie obowiązywania umowy
w wysokości ……. Opust nie dotyczy opłat autostradowych.?
Odpowiedź:
Dodawanie zapisów wyłączających opłaty autostradowe z opustu jest bezprzedmiotowe, ponieważ
zamawiający nie zawarł w przedmiocie zamówienia opłat autostradowych. Patrz odpowiedź na pytanie
4.

Pytanie 6:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na doprecyzowanie zapisu w § 4 ust. 4 poprzez zaakceptowanie
proponowanej treści: ,,Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup paliwa wynikać będzie z ilości
faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na
danej stacji) w chwili tankowania, pomniejszonej o kwotę opustu wymienionego w ust. 2. ?
Odpowiedź:
Pytanie Wykonawcy dotyczy § 4 ust. 3.
§ 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy przyjmuje brzmienie:
Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdy zakup paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie
zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej stacji) w
chwili dokonania zakupu, pomniejszonej o kwotę opustu wymienionego odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lub
2.

Pytanie 7:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust.8 poprzez odstąpienie od słów: ,,… sposób
każdorazowo uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą”.?
Zbiorcze zestawienie transakcji jest generowane z systemu automatycznie i nie ma możliwości
modyfikacji oraz uzgadniania z Zamawiającym.
W przypadku kiedy w zapisie chodzi tylko o formę dostarczenia faktury wraz z załącznikiem to decyzja
jest po stronie Zamawiającego jaka formę dostarczania faktur określi.
Odpowiedź:
§ 4 ust. 8 istotnych postanowień umowy przyjmuje brzmienie:
Zbiorcze zestawienie transakcji z danego okresu rozliczeniowego Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w formie elektronicznej lub papierowej

Pytanie 8:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na zmiany w § 4 ust.10-11 poprzez zaakceptowanie danych jakie zawiera
załączniku do faktury ?:
- datę i dokładny czas przeprowadzenia transakcji,
- nr rejestracyjny pojazdu,
- nr elektronicznej karty flotowej, na którą dokonano zakupu,
- ilość i rodzaj paliwa oraz cena jednostkowa brutto i wartość brutto zakupu przed opustem,
- wartość brutto zakupionego paliwa po opuście,
- ilość i rodzaj zakupionych produktów i usług oraz cena jednostkowa brutto i wartość brutto zakupu
przed opustem,
- wartość brutto zakupionych produktów i usług po opuście,
- nazwa i numer na której dokonano transakcji,
- stan licznika pojazdu przy tankowaniu,
- opłatę autostradową.
Odpowiedź:
§ 4 ust. 10 istotnych postanowień umowy przyjmuje brzmienie:
Zbiorcze zestawienie transakcji z danego okresu rozliczeniowego zawiera następujące informacje w
stosunku do każdej transakcji:
1)

datę i dokładny czas przeprowadzenia transakcji;

2)

nr rejestracyjny pojazdu;

3)

nr elektronicznej karty flotowej, na którą dokonano zakupu;

4)

ilość i rodzaj paliwa oraz cena jednostkowa brutto i wartość brutto zakupu przed opustem;

5)

wartość brutto zakupionego paliwa po opuście;

6)

ilość i rodzaj zakupionych produktów i usług oraz cenę jednostkowa brutto i wartość brutto
zakupu przed opustem;

7)

wartość brutto zakupionych produktów i usług po opuście;

8)

nazwę i numer stacji paliw, na której dokonano transakcji;

9)

stan licznika pojazdu przy tankowaniu.

Pytanie 9:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust. 12 i zaakceptowania terminu płatności 21
dni od wystawienia, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego” ?
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
rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 10:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust. 5 poprzez dodanie proponowanej treści:,, 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. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania
na drodze sądowej”.
Odpowiedź:
§ 5 ust. 5 istotnych postanowień umowy przyjmuje brzmienie:
Wykonawca ma obowiązek przyjąć pisemną reklamację od Zamawiającego i zająć stanowisko wobec
reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych
informacji, w szczególności uzyskania ich od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca
rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji, z zastrzeżeniem że w takim
przypadku proces reklamacji nie będzie dłuższy niż 28 dni od przyjęcia pisemnej reklamacji. W
przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.

Pytanie 11:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na odstąpienie od kary umownej w § 6 ust. 1, ponieważ w przypadku
złej jakości paliwa obowiązuje u Wykonawcy proces reklamacyjny.?
W przypadku uzasadnionej reklamacji Wykonawca ponosi koszty naprawy szkody i dodatkowo jeszcze
nałożona byłaby na Wykonawcę kara.
Wykonawca prosi o odstąpienie od kary umownej.
Odpowiedź:
§ 6 ust. 1 istotnych postanowień umowy przyjmuje brzmienie:
W przypadku każdorazowego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
stwierdzonego i zgłoszonego na piśmie przez Zamawiającego, w tym uzasadnionego zastrzeżenia, co
do jakości paliw potwierdzonego przez akredytowane laboratorium badawcze, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąca złotych), z wyjątkiem
sytuacji w której w toku procesu reklamacyjnego została naprawiona szkoda wynikła z powodu
sprzedaży paliw co do jakości których wniesiono zastrzeżenia potwierdzone przez akredytowane
laboratorium badawcze.

Pytanie 12:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na odstąpienie od kary umownej w § 6 ust. 4, Wykonawca stara się
wykonać zobowiązania należycie. Jednak może nastąpić sytuacja niezależna od Wykonawcy, ponieważ
karty drukowane są w (…) i dostarczane przesyłką kurierską.
W związku z tym Wykonawca prosi o odstąpienie od kary umownej.
Odpowiedź:
Kara umowna pozostaje bez zmian.

Pytanie 13:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 6, poprzez zmniejszenie kary umownej
z 20 do 10% liczonej od niezrealizowanej części zamówienia.?
Zdaniem Wykonawcy kara jest zbyt wygórowana.
Odpowiedź:
§ 6 ust. 6 istotnych postanowień umowy przyjmuje brzmienie:
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, wskazanych w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

Pytanie 14:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 7, ponieważ we wskazanym przypadku
Wykonawca nie nakłada kary umownej.?
Akceptacja opłat za karty jest w pytaniu nr.2
Odpowiedź:
§ 6 ust. 7 został wykreślony. Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie 15:
Czy wyrazicie Państwo zgodę po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści umowy
regulaminu Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do treści umowy regulaminu wykonawcy.

