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Odpowiedzi na pytania do SIWZ część II

Dla postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonego na dostawy pn.:

,rDostawa paliw pĘnnych na potrzeby P\iliK ,rWODNl-fK" Sp. 
" 

o.o. w Jeleniej Górze"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

TDa3zllI12014

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w odniesieniu do l zaakceptuje zmianę słów ,,oleju napędowego" na słowa ,, ...
oleju napędowego, którego cena nadzięńńożeniaofeĘtj. 15.0l .2014 roku wynosi ..... złbrutto zaI
litr na stacji paliw Dostawcy?"

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów. Szczegołowe okręślenie
przedmiofu umowy i jego ceny zawartejest w 5 wzoru Umowy.

Pytanie nr 6
Cry Zamawiający zaakcepfije w odniesieniu do 2 obowiąnljący u Wykonawcy bezgotówkowy
sposób rozliczania transakcji na kaĄ paliwowe ? Wykonawca informuje, iz transakcje bezgotówkowe
przy uzyciu kart paliwowych są dokonywane przez Dostawcę \ilig cen detalicznych brutto
obowiązujących na danej stacji paliw Dostawcy w momencie realizacji transakcj l, przy uwzględnieniu
stałego upustu w wysokości . ..Yolub ... zł (opcja do wyboru) za jeden litr paliwa (od ceny brutto). W
rwiązku z povlyższym Wykonawca proponuje zapis: ,,Strony ustalają, żę w okresie obowią4rwania
umowy dostawy oleju napędowego przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach
detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Dostawcy w momencie realizacji transakcji
przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości . ..Yohft ...zł (opcja do wyboru) zajeden litr paliwa
(od ceny brutto)?"

Odpowiedźnr 6
Zamawiający dopuszczajuko opcję możliwość dokonywaniabezgotówkowych transakcji za pomocą
kart elektronicznych wykorrystywanych Ęlko i wyłącznie w formie rejestracji tankowań zawierającej
pozostałe dane zawarte w asygnacie i określone w SIWZ z zachowaniem jednego okręsu
rozliczęniowego w danym m-cu.
(Część II - wzór umowy, 6 Odbior przedmiofu umowy ) oraz (Część III - Opis przedmiofu
zamówięnia, punkt 1.8 )



Wówczas każdy pojazdlmaszynalurządzenie winno posiadać kartę zawierającą określone dane
wy szczęgólnione w SIWZ.
Zamawiający zaakceptuje zastosowanie kart paliwowych Ętko do rozliczęń merytorycznych.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie rozliczęń,,pienięznych" za pomocą kart.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający zaakcepfuje w odniesieniu do 2 obowiązujące u Wykonawcy okresy rozliczeniowe
oraz zasady wystawiania faktur przez Dostawcę. Wykonawca proponuje zapis ,,Strony ustalają
następujące okresy rozliczpniowe fiwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do
ostatniego dnia miesiąca ka|endarzowego. Za datę sprzeduĘ uznaje się ostatni dzień okresu
rozliczeniowego. Dostawca zobowiązany jest do kńdej faktury dołączyc zbiorcze zestawienie
transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego. Zbiorcze
zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury zawieraóbędzie: datę pobrania paliwa, numer
rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa, cęnę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu
tankowania, numer kaĄ paliwowej , należny rabat cenowy"

Odpowiedź 7

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania w niniejsą/m postępowaniu dwóch okresów
rozliczeniowych.

Pytanie 8
Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę w odniesieniu do 5 ust. 1 Wykonawca informuje, iż wystawia
faktury po zakończeniu danego okresu roz|iczeniowego a nie na koniec okresu rozliczeniowego.
Ponadto, cz! Zamawiający dokona, w przypadku wyboru ofefty Wykonawcy zmiany terminu
płatności na obowiązujący u Wykonawcy ,,Płatnośó za sprzedany olej napędowy odbywaó się będzie
w terminie 2l dni liczonych od daty wystawienia faktury (wystawionej po zakończeniu danego okresu
rozliczeniowego) na podstawie zbiorczych zestawień transakcji dokonanych w danym okresie
rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego. Nalezność zostanie przekazana przelewem na
rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści fakfury?"

Odpowiedź 8
Zamawiający zaakceptuje zmianę pod warunkiem, iż Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 1 dni i
dostarczy do siedziby Zamavliaj ącego.

Pytanie 9
Druga część zapisu 8 ust. l dotycząca wyliczęnia wysokości kary umownej jest dla Wykonawcy
nieczsĄelne, gdyż w treści 4 jest podana wartośó umowy i od tej wartości będzie liczone 10% więc
niezroztlmiuł- jest jeszcze zapis o cenie oleju napędowego w dniu naliczeniakary umownej"

Odpowiedź 9
Pytanie nie zasadne, zapisy 8 doĘczązakanl cesji praw i obowiązków.

Pytanie 10
Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do 8

,J.{iezalezrie od sposobu rozliczenia kar umownych
(obciązeniową) na kwotę należnych kar umownych"

Odpowiedź l0
zapisy 8 doĘczązakazu cesji praw i obowiązków.

dodania kolejnego ustępu o następującej treści:
Zamawiający wystawi Dostawcy notę księgową



Niezaleznie w 10 dodaje się ust. 5 : ,J.{iezaleźmię od sposobu rozliczenia kar umownych
Zamawiający wystawi Dostawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę naleźmych kar umownych"

Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści możliwośc zaakceptowania, by do projektu umowy dodać zapis,, W
sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków
SprzedaĘ i Uąlwania Kart Flotowych Wykonawcy z dnia 0I.07.2012r. Zamawiający potwierdza
doręczenie mu Ogólnych Warunkow Sprzedńy iUżrywaniaKart Flotowych z dnia 01.07 .2012r.
Odpowiedź lt
Zamawiający nie dopuszcza zaakceptowania proponowane go zap i su.

Pytanie 12
Czy Zamawiający zaakceptuje procedurę reklamacyjną obowiązującą u Wykonawcy?
,,W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących
norrn, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna byó ńożona na piśmie
(dopuszczalnajest forma elektroniczna na adres @.........która zostanie potwierdzona pisemnie) i
powinna zawierać: uzasadnienie reklamacj i oruz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia
reklamacji Dostawca ma 14 dniowy termin narozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzucenie
lub uznanie reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych
informacji, w szczególności uryskania od Zama-wiającego lub operatora stacji paliw. Dostawca
rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia ttzyskania łch informacji . W prrypadku uznania
reklamacji Dostawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w
wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę) Dla uniknięcia
wątpliwości naprawienie szkody przez Dostawcę nie obejmuje utraconych przez Zamavłiającego
korzyści Zakończenie postepowania reklamacyjnego u Dostawcy nie zamyka mozliwości
dochodzenia swych praw na drodze sądowej"

Odpowiedź 12
Zamawiający zaakceptuje procedurę reklamacyjną pod warunkiem skrócenia terminów do 7 dni i
wykreśleniazdania; " Dla uniknięcia wąĘliwości naprawienie szkody przęz Dostawcę nie obejmuje
utracony ch przez Zamawiającego korzyści"

Pytanie 13
DoĘczy SIWZ Część III - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1.2

Przywołane Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. zostało zmienione. Obecnie
wymagania jakościowe dla oleju napędowego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia2
lutego 20 Iżr . (Dz.U .20 12, poz.l3 6)
czy zamawiający prą.wofując wskazane wyżej roryorządzenie będzie akceptował wprowadzonę
zmiany?

Odpowiedź 13
Zamaw iaj ący bę dzie akc eptował wpro w adzone zmiany .

Pytanie 14
DoĘczy SIWZ Część III - Opis przedmioilzamówienia pkt. 1.8. I SIWZ. Częśó II-Wzór umowy 6

ust. 2

Zamawiający wymaga, aby sprzedaż paliwa odbywała się bezgotówkowo na podstawie tz\^ł.

Asygnaty paliwowej zawierającej datę tankowania, nr rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa,
cenę oraz czytelny podpis kierowcy pobierającego paliwo.



Nasza firma nie stosuje asygnat paliwowych w wersji papierowej. Sprzedaż paliwa odbywa się
bezgotówkowo na podstawie identyfikatorów (kart magnetycnrych) Zarówno pojazdjak i kierowca
pobierający paliwo, posiada indywidualny klucz rozpoznawany w systemie. Każde zdarzenie jest
rejestrowane w systemie, który generuje rapoĄ, a na podstawie wystawiana jest faktura. Raport
zawiera datę tankowania, nr rejestracyjny pojazdu, ilośó pobranego paliwa, cenę oraz identyfikację
kierowcy (bez czytelnego podpisu kierowcy). Dodatkowo stacja paliw jest monitorowana.

Cry Zamawiający zaakcepn$e wskazany przez Wykonawcę sposób sprzedaĘ paliwa?

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszczajako opcję mozliwość dokonywaniabezgotówkowych transakcji za pomocą
kart elektronicznych wykorzystywanych tylko i wyłącznie w formie rejestracji tankowań zawierającej
pozostałe dane zawarte w asygnacie i określone w SIWZ z zachowaniem jednego okresu
roz|iczęniowego w danym m-cu.
(Częśó II - wzór umowy, 6 Odbiór przedmiofu umowy ) oraz (Część III - Opis przedmiotu
zamówienia, punkt 1.8 )
Wówczas każdy pojazdlmaszyna/urządzenie winno posiadać kartę zawierającą określone dane

wszczególnione w SIWZ.
Zamawiający zaakcepfuje zastosowanie kart paliwowych tylko do rozliczęń merytorycznych.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie rozliczeń,,pienięznych" za pomocą kart.

Pytanie 15
Zamawiający we wzorze umowy wskazał, iż zapłata należności za wykonanie
będzie następować na podstawie fakfur VAT wystawianychrazw miesiącu.
Czy Zamawiający dopuści mozliwość wystawienia faktur VAT w systemie
zakończeniu okresu 1 O-dniowego?

Odpowiedź 15

przedmiotu umowy

dekadowym, tj. po

Zamawiający nie dopuszcza mozliwości wystawienia faktur VAT w systemie dekadowym.
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