Czołowo, 26 października 2020 r.

Wykonawcy

dot.:

przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup oleju napędowego w systemie
bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na
terenie miasta Środa Wielkopolska”
(sygn. K-ZP.S.2.2020)

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1-2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) informuje, iż otrzymał
zapytania do SIWZ.
Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z treścią udzielonych odpowiedzi
oraz modyfikacji.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w SIWZ rozdz. 12 pkt 12.1.3. ppkt 3) oraz
formularzu ofertowym pkt 3 )poprzez wskazanie terminu „21 lub 22 dni”?
.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia SIWZ.
Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaakceptowanie składania wniosków na wydanie kart
flotowych na specjalnie dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający
otrzyma dostęp po zawarciu umowy, a termin zgłoszenia zamówienia (10 dni) liczony będzie
od dnia złożenia wniosku na Portalu (§ 3 ust. 1, 5 i 6)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku wskazanego
w § 3 ust. 1 projektu umowy.
Zamawiający publikuje teks jednolity – po zmianach – projektu umowy.
Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 3 ust. 1, 5 i 6 poprzez dodanie po
słowie: „10 dni” słowa: „roboczych”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający publikuje teks jednolity – po zmianach – projektu
umowy.
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Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisu § 3 ust. 1 po słowach: „od dnia
podpisania umowy” słów: „przez wszystkie Strony umowy” i zaakceptuje sytuację, że
Zamawiający podpisze umowę jako pierwszy i podpisaną umowę prześle do Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zamawiający prześle Wykonawcy umowę do
podpisania (COVID-19) i odesłania odpowiednio wcześnie, aby umożliwić realizację
obowiązków Wykonawcy zgodnie z umową.
Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 6 ust. 2 poprzez zmianę słów:
„ceny brutto paliwa wskazanej w ofercie” na słowa: „ceny brutto paliwa obowiązującej na
danej stacji paliw w chwili dokonania transakcji”? Cena na stacji paliw może ulegać zmianie
w ciągu dnia. Wykonawca nie ma możliwości zagwarantowania Zamawiającemu stałych cen
paliw wynikających z oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zamawiający ustalił kryterium oceny ofert, tj. Cena
(40%). Zapis, jaki proponuje Wykonawca czyniłby ocenę ofert fikcją. Każdy nieuczciwy
wykonawca zaoferowałby cenę minimalną, wiedząc, że sprzedaż będzie odbywać się po
innej cenie, tj. nie z oferty, ale z ceny ustalanej przez Wykonawcę na dzień tankowania.
Zamawiający zamierza jedynie i wyłącznie kupować ON najwyższej jakości w najtańszej
z oferowanych cen. Cenę ustala Wykonawca w ofercie, którą następnie ocenia
Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.
Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 5 poprzez dodanie
proponowanej treści: ,,Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów.
Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w SIWZ rozdz. 2 pkt 2.5, rozdz. 12
pkt 12.1.3, formularzu ofertowym pkt 3.3 oraz § 6 ust. 6 i zaakceptowania poniższego:
Zaakceptowania terminu płatności: „……dni od daty wystawienia faktury” ?
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 i jest dostępna w następnym dniu
kiedy została wystawiona czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na e-fakturę.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zabronił w projekcie umowy ani w SIWZ przesyłania faktur w formie
elektronicznej. Zamawiający prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem.
Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu § 6 ust. 7 pkt. 5? Wykonawca
zamieszcza wartość po opuście, gdyż rabat naliczany jest na fakturze od wartości za dane
paliwo w danym okresie rozliczeniowym.

2

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający publikuje teks jednolity – po zmianach – projektu umowy.
Pytanie 9

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie § 6 ust. 9 na proponowany: „Za termin
dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży
produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający publikuje teks jednolity – po zmianach – projektu umowy.
Pytanie 10

Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawiania na każde żądanie świadectw
jakości oferowanych paliw (§ 7 ust. 2), gdyż dokumenty dotyczą dostarczonej pewnej partii
paliwa i są ogólnodostępne na każdej stacji, a więc również i dla Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający publikuje teks jednolity – po zmianach – projektu umowy.
Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 7 ust. 3 poprzez usunięcie zapisu od słów: „w
tym wszystkie koszty….” do końca zdania i zastąpienie zapisem: „Wykonawca naprawi
szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami.”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów.
Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 8 w ten sposób, aby kary umowne były
naliczane od niezrealizowanej części wartości umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zamawiający nie dąży do naliczania kar umownych.
Nadzieję ma, że Wykonawca należycie wykona zamówienie. Ponadto zgodnie
z obowiązującym prawem, zastosowanie mają przepisy tzw. COVID-owe.
Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 8 ust. 1 i dodania po słowach: „na
piśmie zastrzeżenia co do jakości paliw” słów: „po potwierdzeniu złej jakości paliw przez
akredytowane laboratorium i uznanie reklamacji złożonej przez Zamawiającego zgodnie z
procedurą określoną w § 7 ust. 4”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów.
Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 8 ust. 1 poprzez usunięcie słów: „lub
nienależytego wykonania?
Odpowiedź:
Zamawiający zmniejsza wysokość kary umownej z 10% do 5%
Zamawiający publikuje teks jednolity – po zmianach – projektu umowy.
Zamawiający nie dąży do naliczania kar umownych. Nadzieję ma, że Wykonawca należycie
wykona zamówienie. Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem, zastosowanie mają
przepisy tzw. COVID-owe
Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów zawartych w § 8 ust. 2?
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Zdaniem Wykonawcy proponowana kara umowna jest niewspółmierna do ewentualnie
poniesionych strat w związku z opóźnieniem w wydaniu karty. Karty wysyłane są do
Zamawiającego listem poleconym w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku na
dedykowanym portalu internetowym.
Niestety Wykonawca nie ma wpływu na pracę doręczycieli przesyłki, dlatego też nakładanie
kary za opóźnienie jest krzywdzące dla Wykonawcy. Wykonawca dołoży wszelkich starań,
aby karty wydane były terminowo
Odpowiedź:
Zamawiający zmniejsza wysokość kary umownej z 0,5% do 0,25% za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający publikuje teks jednolity – po zmianach – projektu umowy.
Zamawiający nie dąży do naliczania kar umownych. Nadzieję ma, że Wykonawca należycie
wykona zamówienie. Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem, zastosowanie mają
przepisy tzw. COVID-owe.
Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do zapisów § 8 następującego zapisu:
"Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty
kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę
należnych kar umownych."?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza ust. 4 w § 8 projektu umowy, któremu nadaje brzmienie:
„Zamawiający występując z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz Wykonawcy
notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych”.
Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu § 10 ust. 2 pkt 2.3 ppkt 3
„Zamawiający może zażądać od Wykonawcy w przypadku zmiany cen jednostkowych paliw,
wyjaśnienia na piśmie z jakiego powodu nastąpiła zmiana ceny’’ oraz dodania zapisu:
„Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe paliwa operatorów biorących udział w sieci
będą zmieniane jedynie w celu dostosowania ich do rzeczywistej ceny paliwa oferowanej
przez producenta w danym okresie rozliczeniowym. W żadnym przypadku operator nie ma
prawa do kształtowania cen jednostkowych w sposób prowadzący do zachwiania
konkurencyjności oferty złożonej przez Wykonawcę”.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia ww. zapisów.
Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy
dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym
z postanowieniami SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego
warunków wydania i używania kart paliwowych.
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na
dzień 16 listopada 2020 r. Godziny – bez zmian.
Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla
Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.
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