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Pytania z dnia 04,I2.2ol9r wraz z udzielonymi odpowiedziami

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "ZakuP Paliw

płynnych do samochodów służbowych , koparki , sprzętu silnikowego Urzędu GminY w Dąbrowie

Zielonej oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP na terenie gminY Dąbrowa

Zielona w okresie od 01.01.2020 do 3L.t2.2O2Or, obejmującego benzynę bezołowiową Pb 95 oraz

olej napędowy"

Uprzejmie informuję, że w dniu O4.I2.ZOl9rwpłynęły pytania na które udzielamy odpowiedzi

dotyczące przedmiotowego postępowania o następującej treŚci:

1. Czy Zamawiający dopuszcza mozliwośc zaakceptowania stacji paliw oddalonej od

siedziby Zamawiającego o 14,2km?

Odpowiedź
Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował minimum jedną stacją paliw oddaloną nie dalej

niż 10 km od siedziby Zamawiającego.

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

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z kań mikroprocesorowych, które

pozwalają na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji Paliw PKN

9RLEN Ś.A. To propozycja dla klientów, którzy chcą mieć prosty w obsłudze, przyjaznY i

przynoszący kozyści ekonomiczne system tankowania paliw i podstawowej obsługi

drogowej samochodow. Posiadacze kań flotowych łatwiej i szybciej organizują a takŻe

r ozliczĄądzi ała l n oś c l o g istyczn ą swo i ch f i rm.

Kańa Flota wyposażona jest w mikroprocesor, ktory umożliwia:

o kontrolowanie częstotliwości wizyt na stacjach paliwowych Koncernu,
. monitorowanie wańościzakupionego paliwa oraz innych towarów i usług,
. sprawdzanie stanu Iicznika kilometrów,
o elektroniczne zapisywanie informacji, np. o koncie do zaksięgowania transakcji,
o otzymanie danych o transakcjach bezgotówkowych w postaci rapońu lub pliku e-mail.

Wszystkie Kańy Flotowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PlN, który

znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy zabez?ieczeń.

Wykonawca oferuje dwa rodzaje Kań Flotowych:

. kańQ typu ,,K" - wystawianą imiennie na kierowcę

. kańę ty§u ,,S" - wystawianą na numer Ęestracyjny pojazdu
Dla kazdej kańy Klient może określió - według własnych potrzeb - limity:



. ilości zakupionych paliw (limit dzienny, miesięczny wyrażony w litrach)

. wańości zakupionych produktów i usług (limit dzienny, miesięczny wyrażony w pln)
Na życzenie Klienta istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika kańy
(kierowcę) do podawania pzy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru

konta do księgowania transakcji.

Wykonawca po podpisaniu umowy udostępnia pońal flotowy - interaktywny system, za
pośrednictwem którego, przy indywidualnym przekazaniu loginu i hasła ZamawiĄący
zarządza taborem samochod owym.

Odpowiedź

Zamawiający nie zaakceptuje procedury odbioru paliwa bezgotówkowego tankowania za
pomocą kań flotowych , w związku z powyższym nie doda stosownego zapisu do umowy.

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania ponizszego sposobu
ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych jaki funkcjonuje u Wykonawcy :

,,Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru

transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wańości i ilości zakupionych produktów lub usług.

dokonanie przez użytkownika kań flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone

zostanie wydrukiem z terminalu. Użytkownik kań flotowych, sprawdzi prawidłowość danych

w nich zawańych i otrzyma jego egzemplarz."

Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem

PlN, w zwięku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. PoprawnoŚĆ

dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: "KOD Pl N POPRAWNY".

Ponadto Wykonawca 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 kań, numery rejestracyjne pojazdów, ilośĆ i ceny
jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wańośó (netto, brutto, VAT)
paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wańoŚĆ

brutto pzed opustem, wielkość opustu, wańość (brutto, VAT, netto) po opuście.

lmię i nazwisko kierowcy nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na bilingu

elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile
kańy wydane byłyby na nazwiska i imiona użytkownikow (kańy typu K).?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza mozliwości zaakceptowania sposobu ewidencjonowania
transakcji bezgotówkowych o jakim mowa powyzej.

4.Czy Zamawialący dopuszcza możliwośó odstąpienia zapisów projektu umowy § 4 ust,2 ,

SIWZ lll 2.6, gdyż dokumenty dotyczą dostarczonej pewnej pańii paliwa są ogólnodostępne
na każdej stacji a więc również i dla Zamawialącego? Pragnę poinformowaĆ, ze Wykonawca
nie udostępnia również faktur zakupu .

Odpowiedź



Zamawiający nie dopuszcza mozliwości odstąpienia zapisów projektu umowy § 4 ust.2 ,

Rozdz.lll punkt 2.6 Zapytania ofeńowego

5. Czy ZamawiĄący dopuszcza mozliwość modyfikacji zapisów w § 4 ust 4, slWZ lll 2.4;
3.3 i zaakceptuje, iz dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji bezgotówkowego
1ąkuPu Paliw pzy uzyciu kań paliwowych jest Dowód wydania zawierający następujące
informacje:
. dokładny adres stacji paliw

. nr kańy, na którą dokonywana była transakcja

. nr rejestracyjny samochodu

. kwota do zapłaty

. ilość wydanego paliwa

. data i godzina transakcji

Rapoń transakcji nie zawiera imienia i nazwiska osoby dokonującej transakcji, natomiast
Potwierdzenie wykonania tankowania odbywa się poprzez podanie poprawnego numeru PtN.
Dokumenty nie są podpisywane pżez pracowników Zamawiającego ani puez pracowników
stacji paliw Wykonawcy. ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza mozliwości modyfikacji zapisów § 4 ust.4 umowy , Rozdz.lll 2.4
:3.3 Zapytania ofeńowego

6. Czy Zamawiający dopuszcza mozliwośc odstąpienia od zapisu § 6 ust 2, 3, 5; S|WZ lll,
2.3, 2,4i 3,3 ponieważ nie ma zastosowania u Wykonawcy przy uzyciu kań paliwowych i

zastąpienia proponowanym :

,,Strony ustalają, ze w okresie obowiązywania umowy dostawy oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej przy uzyciu kań paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych (brutto)
obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy
uwzględnieniu stałego upustu w wysokości ...o/o na jeden litr paliwa (od ceny brutto)"?

Odpowiedź

ZamawiĄący nie dopuszcza mozliwości odstąpienia od zapisu umowy w § 6 ust. 2,3,5 , w
Rozdz. lll pkt 2.3;2.4 ;3.3.

7. Czy ZamawiĄący dopuszcza mozliwość zmiany zapisu § 6 ust 4 i zaakceptuje dwa
okresy rozliczeniowe tnłające: od 01 do 15 i od ,t6 do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego, Za datę spzedazy uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
Fa ktu ry będą wystawi ane po zakończen i u okres u rozl iczen ioweg o"?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisu umowy § 6 ust. 4

8. Czy ZamawiĄący dopuszc za możliwość zaakceptowania, iż zapłata następuje w dniu
wpływu nalezności na konto bankowe Wykonawcy (§ 6 ust. 4 ) ?



Odpowiedź

ZamawiĄący nie przewiduje takiej możliwości

9. Czy ZamawiĄący dopuszcza możliwość dodania zapisu do projektu umowy § 8 ust. 2
następującejtreści :

,,W przypadku gdy rozpatzenie 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 informaĄi." ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza mozliwości dodania zapisów do projektu umowy , o którym
mowa powyżej.

1Q. Czy ZamawiĄący dopuszcza mozliwośó odstąpienia od zapisu projektu umowy § 8 ust 3
zdanie ,,Brak pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w tym terminie będzie
poczytywany jako jej uznanie w całości" ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiej mozl iwości

11. Czy Zamawiający dopuszcza mozliwość odstąpienia od zapisu w § 9 ust,2, poniewaz w
przypadku złejjakości paliwa obowiązuje u wykonawcy proces reklamacyjny.?

,,Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa.
W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu pzez
Zamawiającego o podejzeniu złejjakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.
W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia rek|amacji 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. Zakonczenie
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej".

Wykonawca prosi o odstąpienie, ponieważ w takiej sytuacji Wykonawca dwukrotnie ponosi
konsekwencję popzez naprawienie szkody i dodatkowo jeszcze kara umowna,

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości , o któĘ mowa powyżej

12. Czy Zamawiający dopuszcza mozliwość zmiany zapisu w umowie § 9 ust 1, 3 i

zaakceptuje by kara ta liczona była od niezrealizowanej częścizamówienia.?



Odpowiedź

ZamawiĄący n ie dopus zcza takiej m ożliwości

13. Czy Zamawiający dopuszcza moż]iwość zmian sposobu rozliczania ceny opisany w
SIWZ oraz w formulazu ofeńowym? (SIWZ Xl ust 7 , formulaz ofeńowy 1,2, formularz
cenowy). Wykonawca oferuje opust brutto liczony od cen brutto obowiązujących na stacji
paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza mozliwości zmiany sposobu rozliczenia , o którym mowa
powyzej

14, Czy Zamawiający dopuszcza mozliwośc dołączenia już do właściwej umowy załącznika
w Postaci Ogólnych Warunków Spzedaży i Uźywania kań paliwowych Wykonawcy z dnia
24.05.2018r - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin
sta n owi załącznik n i n iejszej kores po n de n cj i ) ?

Odpowiedź

Zamawiający n ie dopus zcza takiej możliwości.


