ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE
ul. Piekarnicza 6/10 Wiśniowa Góra; 95-020 Andrespol
NIP 728-10-13-770 REGON 470679401
tel. 42 213 24 57, 42 213 24 06;
telefaks 42 213 22 77;
e-mail zgk@andrespol.pl
Wiśniowa Góra, dnia 30.11.2018 r

L.dz.1645/2018
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP Nr.651312-N-2018 w trybie
przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa paliw płynnych”.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Zamawiający, Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu, działając zgodnie z art.38 ust. 1,2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz 2164 z późn.
zm. ) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:”Dostawa paliw płynnych”.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza 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 wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych
etc.)
a) dla Karty typu „S" - osoba poruszająca się pojazdem o numerze rejestracyjnym zgodnym z
numerem pojazdu umieszczonym na Karcie Flota;
b) dla Karty typu „K" - osoba, której imię i nazwisko zostało umieszczone na Karcie Flota albo
osoba, która posługuje się Kartą Flota wystawioną na kanister lub nazwę urządzenia/maszyny lub
innego sprzętu Floty
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej
przy użyciu kart paliwowych. Termin wydania kart musi być zbieżny z terminem rozpoczęcia
dostaw paliw przez wykonawcę tj. 1 styczeń 2019 r.
Pytanie 2:
W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na
wszystkich swoich stacjach, umożliwiających 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 wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może
zaistnieć taka ewentualność)?
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania paliwa na wszystkich stacjach Wykonawcy
pod warunkiem spełnienia wymogu ujętego w Załączniku Nr. 6 do SIWZ (wykaz stacji paliw).
Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust 1 pkt c) poprzez zaakceptowanie dwóch
okresów rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od
16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w
danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.?
Odpowiedź na pytanie 3
W § 4 ust 1 pkt c Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu „Strony ustalają następujące okresy
rozliczeniowe trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

Wykonawca wystawi faktury w ciągu 7 dni po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Faktury
będą wystawiane dla każdej z kart paliwowych osobno i uwzględniać będą ilość zakupionych w
danym okresie paliw.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust. 1 d) poprzez zaakceptowanie informacji
jakie zawiera dowód wydania/wydruk z terminalu:
•
Dokładny adres stacji,
•
Nr rejestracyjny samochodu ( o ile karta jest wydana na numer rejestracyjny pojazdu),
•
Kwota do zapłaty,
•
Ilość wydanego paliwa,
•
Data i godzina transakcji
•
Stan licznika ( w przypadku kiedy karta będzie zamówiona z wymaganiem wprowadzania
stanu licznika)
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 4 ust. 1 pkt. d) poprzez zaakceptowanie informacji jakie
zawiera dowód wydania faktury/ wydruk z terminala
•
Nr identyfikacyjny karty paliwowej,
•
Dokładny adres stacji,
•
Nr rejestracyjny samochodu ( o ile karta jest wydana na numer rejestracyjny pojazdu),
•
Kwota do zapłaty,
•
Ilość wydanego paliwa,
•
Data i godzina transakcji
•
Stan licznika ( w przypadku kiedy karta będzie zamówiona z wymaganiem wprowadzania
stanu licznika)
Pytanie 5:
Czy wyrazicie Państwo zgodę na akceptację poniższego sposobu 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 flotowych, 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. Poprawność dokonanej transakcji
wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN 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 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 opuście.
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 .”?
Stan licznika nie znajduje się w załączniku do faktury tylko na paragonie/ wydruku z terminalu oraz
w zestawieniu transakcji jakie znajduje się na Portalu. Wykonawca po podpisaniu umowy
udostępnia elektroniczny system do Portalu, na którym Zamawiający ma możliwość monitorowania
wszystkich transakcji, generowania zestawień, zamawiania kart, zmiany limitów itp.
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający akceptuje proponowany sposób 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
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terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich
zawartych i otrzyma jego egzemplarz.” – pod warunkiem uwidocznienia na powyższych nr
identyfikacyjnego karty paliwowej.
Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, w
związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. Poprawność dokonanej transakcji
wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.
Ponadto załącznik do faktury generowanej dla każdej karty oddzielnie stanowiący jej integralną
część zawierać musi wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych
dla poszczególnej karty paliwowej , t.j.: numery identyfikacyjne karty, numer rejestracyjny pojazdu,
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 opuście.
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 .”
Stan licznika nie znajduje się w załączniku do faktury tylko na paragonie/ wydruku z terminalu oraz
w zestawieniu transakcji jakie znajduje się na Portalu. Wykonawca po podpisaniu umowy
udostępnia elektroniczny system do Portalu, na którym Zamawiający ma możliwość monitorowania
wszystkich transakcji, generowania zestawień, zamawiania kart, zmiany limitów itp.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 5 na proponowany: ,,Sprzedaż paliw przy
użyciu kart paliwowych odbywać się będzie po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej
stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w
wysokości …. PLN na paliwa (od ceny brutto).”?
Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres
rozliczeniowy dla Zamawiającego.?
Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu w § 5 na proponowany: ,,Sprzedaż paliw przy użyciu
kart paliwowych odbywać się będzie po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji
paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w
wysokości …. PLN na paliwa (od ceny brutto).”
Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres
rozliczeniowy dla Zamawiającego.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust 3 poprzez akceptację zaproponowanej
treści: „Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego.”?
Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający nie dopuszcza zmian w zapisie § 6 ust 3 projektu umowy.
Pytanie 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust 5 poprzez zmiany słów: „odsetki
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”.?
Odpowiedź na pytanie 8
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach w § 6 ust 5.
Pytanie 9:
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 24.05.2018 r - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin
stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?
Odpowiedź na pytanie 9
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych
Warunków Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Wykonawcy z dnia 24.05.2018 w odniesieniu
do kwestii uregulowanych w umowie.
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