Augustów dnia 9 listopada 2018 r.
Numer postępowania 2/2018

INFORMACJA w trybie art. 38 ust. 2 pzp
W związku z wpływem w dniu 6 listopada 2018 r. zapytań wykonawcy
Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
PYTANIE:
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane
zostały w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w
przypadku blokady danej karty 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.).

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej
przy użyciu kart paliwowych 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.).
PYTANIE:
2. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy że Wykonawca daje możliwość
tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiając dokonywanie transakcji przy
użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku
ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na
innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłączonej lub
modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność –
dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na tankowanie poprzez stację paliw dostawcy zlokalizowaną
w odległości większej niż w promieniu 6 km od siedziby Zamawiającego.
PYTANIE:
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 1? Wykonawca proponuje
następujący zapis: „Przedmiotem umowy jest dostawa – tankowanie w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oleju napędowego, którego cena na dzień złożenia oferty, tj. 8
listopada 2018 r. wynosi …. zł netto za 1 litr: Dostawa – tankowanie będzie każdorazowo
odbywać się na stacjach paliw Wykonawcy.”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
PYTANIE:
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany całości zapisu w § 2? Wykonawca
proponuje następujący zapis: „ceną spot jest hurtowa cena netto ON publikowana na stronie
internetowej …………., do której doliczany jest podatek od towarów i usług, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, zatem Dostawca sprzeda Zamawiającemu każdy zakupiony na
wskazanych stacjach litr ON po cenie spot +/- … zł brutto?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
PYTANIE:
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust. 1? Wykonawca proponuje
następujący zapis: „Płatność za sprzedany olej napędowy odbywać się będzie w terminie 21
dni od daty wystawienia faktury zbiorczej. Faktura zbiorcza będzie wystawiana każdorazowo
po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Do faktury Dostawca dołączy zbiorcze
zestawienie tankowań dokonanych przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym.
Datą zapłaty będzie uznanie konta bankowego Wykonawcy.” Wobec powyższego
Wykonawca umożliwia elektroniczną fakturę, tzw. e-fakturę, która jest dostępna dla
Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
PYTANIE:
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania w § 5 następujących okresów
rozliczeniowych: od 1-go do 15-go dnia miesiąca i od 16-tego do ostatniego dnia miesiąca.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE:
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w § 6 – zmienić zapis, gdyż
właściwszym byłoby wskazanie, w odniesieniu do przywołanego paragrafu następującego
zapisu: „Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego
paliwa, po uprzednim uwzględnieniu przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez
Zamawiającego. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym
zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi
postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy,
Wykonawca dokona rozpatrzenia reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji
wymaga zebrania dodatkowych informacji Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14
dni od dnia uzyskania tych informacji. Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez
Wykonawcę nie obejmuje utraconych korzyści”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę aby w § 6 umowy dodać powyższy zapis.
PYTANIE:
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy w § 8 dodać zapis adekwatny do
zapisu w § 8 ust. 1 przy czym działającym na korzyść Wykonawcy (dla zachowania symetrii
stron kontraktu)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu.
PYTANIE:
9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 8 ust. 1 – na końcu zdania:
"Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych w formie potrącenia z płatności,
Zamawiający w przypadku ich naliczenia wystawi Dostawcy notę księgową (obciążeniową)
na wartość należnej kary umownej.”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany w § 8 umowy.
PYTANIE:
10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze
oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych
Wykonawcy – w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na załącznik w postaci ogólnych warunków sprzedaży i
używania kart paliwowych.

